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حافظهی تاریخی
یاشار آزاد
تجربــه و حافظــه تاریخــی نقــش
بســیار مؤثــری در زندگی فــردی و
اجتماعــی ایفــا میکنــد .انســانها
بیشــتر آنچــه تجربــه کردهانــد
را قبــول دارنــد تــا آنچــه را کــه
دیگــران بازگــو میکننــد .ســیر
تاریخــی و رخدادهــای رویداده
در طــول زمــان ،تجربــهای از
تاریــخ را از نســلی بــه نســل دیگــر
انتقــال میدهــد و از تجمیــع
ایــن تجــارب ،هویــت فــردی
و اجتماعــی انســانها شــکل
میگیــرد .ازآنجاییکــه انســانها
فراموشکارنــد و گــذر زمــان
حافظــهی فــردی و بخصــوص
جمعــی و ملــی آنــان را تحــت

تأثیــر قــرار داده و بــه اســتهالک
میبــرد ،بایســتی یــادآوری
صــورت گیــرد تــا بــه کمــک
تجربــهی تاریخــی ،انتخابهــای
درســتی انجــام دهنــد.
روانشناســان ،فرامــوشکاری
انســانی در زندگــی فــردی را
تــا حــدی مفیــد میداننــد و
آن را مزیتــی بــرای انســانها
میشــمارند .بــرای مثــال
فراموشــی از دســت دادن نزدیکان،
تســهیلکننده ادامــهی حیــات
فــردی اســت؛ امــا در زندگــی
اجتماعــی و ملــی ،فرامــوشکاری
میتوانــد تبعــات جبرانناپذیــری
بــه دنبــال داشــته باشــد.

فرامــوشکاری نتیجــه عــدم
یــادآوری اســت .جامعهی تــودهوار،
حافظــه کوتاهمــدت دارد زیــرا
جامعــهای اســت کــه بــه ســبب
نبــود احــزاب و جریانهــای
مختلــف سیاســی و اجتماعــی
خوانــش اقتــدار حاکــم از تاریــخ
بــه چالــش کشــیده نمیشــود و
حاکمیــت بــا ابزارهای در دســتش،
موجبــات فرامــوشکاری حافظــه
تاریخــی مردمــان را ازیکطــرف
و پررنــگ کــردن قســمتهایی
از تاریــخ کــه باسیاسـتهای خــود
همنوایــی دارد را از طــرف دیگــر
نهادینــه میکنــد.
از یــاد بــردن گذشــته و ســاختن
هویتــی جدیــد وجــه غالــب
دیکتاتــوری
سیســتمهای
اســت .ازآنجاییکــه چنیــن
سیســتمهایی مشــروعیت خــود را
از ملــت نمیگیرنــد مجبــور بــه
تاریخســازیاند .بــرای توجیــه
حاکمیــت خــود مجبــور بــه حــذف
آثــار حاکمیتهــای ماقبــل
خودنــد .چنانچــه رضاشــاه بیشــتر
آثــار معمــاری تاریخــی قاجــار را
از بیــن بــرد و چنیــن سیاســتی در
جمهــوری اســامی هــم دنبــال
شــد.
حرکــت ملــی آزربایجان ،همــراه با
دیگــر ملــل غیــر فــارس ،حرکتــی
اســت کــه در بیســت ســال اخیــر
جــزو بازیگــران جــدی عرصــهی
سیاســی آزربایجــان و ایــران شــده
اســت .خوانــش تاریخــی حاکمیت
پهلــوی و جمهــوری اســامی را
بــه چالــش کشــیده و بــا روشــنایی
بخشــی بــه تاریخــی کــه بهعمــد
و بــرای مهندســی افــکار عمومــی
بــه تاریکــی سپردهشــده ،توانســته
اســت خوانــش خــود را بــه افــکار
عمومــی عرضــه نمایــد.
غــرب آزربایجــان ،در طــول تاریــخ
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شــاهد چالشهــای مذهبــی و
ائتنیکــی بــوده اســت .حــوادث
مربــوط بــه شــیخ شــمزینی،
جیلولــوق ،ســیمیتکو و فعالیتهای
تروریســتی احــزاب کــردی حوادثی
اســت کــه بــه ســبب عــدم وجــود
آمادگــی و فرامــوشکاری تاریخــی
تکــرار شــده اســت .ازآنجاییکــه
حافظــهی تاریخــی تــرکان
غــرب آزربایجــان ،بــه ســبب
لمــس نزدیکتــر از رویدادهــای
اتفــاق افتــاده بیشــتر اســت در
حفــظ حافظــهی تاریخــی نقــش
پررنگــی داشــتهاند .فعالیــن
غــرب آزربایجــان بــا ســعی
خســتگیناپذیر خــود حافظــه
تاریخــی خــود را بــه دیگــر نقــاط
آزربایجــان انتقــال دادهانــد.
سیاســت حفــظ حافظــه تاریخــی،
بــا تــاش کمیتههایــی چــون
کمیتــه مردمــی غــرب آزربایجــان
توســط فعالیــن پیگیــری شــد و
بــا یــادآوری رخدادهــای تاریخــی،
ســعی در آمادگــی ملــت تــورک
آزربایجــان در برابــر تهدیــدات را
داشــتهاســت .تحــرکات حاکمیــت
در شــرق آزربایجــان نیــز کمکــی
بــه آگاهــی فعالیــن در خصــوص
مســئله تغییــر ترکیــب جمعیتــی را
ســبب شــده اســت.
درحالیکــه حــزب دمکــرات بــا
 ۱۲هــزار نیــروی مســلح و بعــد از
اشــغال پــادگان مهابــاد وارد شــهر
ســولدوز شــده بــود و درگیــری
بیــن اهالــی تــورک و مهاجمــان
ادامــه داشــت ،دولــت موقــت بــا
لفــظ طرفهــای درگیــر از اوضــاع
اظهــار ناخرســندی میکنــد .بــه
کار بــردن چنیــن لفظــی از ســوی
دولــت نشــان از سیاســت تقلیــل
مســئلهای جــدی اســت کــه
بعــداً باسیاســت فرامــوشکاری
و نپرداختــن بــه ابعــاد حادثــه در
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رســانهها دنبــال شــد .در طــول
چهــل ســال حاکمیــت جمهــوری
اســامی هیچوقــت بــه مســئله
جنــگ ســولدوز بهصــورت کامــل
از ســوی حاکمیــت پرداختــه
نشــده اســت و حاکمیــت ســعی در
فراموشــی ایــن حــوادث از اذهــان
ملــت تــورک آزربایجــان دارد.
آنچــه در اوایــل ســال  ۵۸در
ســولدوز اتفــاق افتــاد تجربــهای
مشــترک میــان ملــت تــورک
و کــرد اســت .در عجبــم کــه
چــه خوانشــی از طــرف ملــت
کــرد نســبت بــه ایــن تهاجــم و
درخواســت خــروج ملــت تــورک از
شــهر توســط قاســملو میتوانــد در
افکارشــان قابلقبــول باشــد؟
ملــت تــورک بــا انــدک
دســت،
در
ســاحهای
گزینههــای تســلیم و فــرار را
انتخــاب نکردنــد و دســت بــه
مقاومــت جانانــه زدنــد .ملتــی کــه
مراحــل تکویــن ملــت شــوندگی را
بــه ســبب آسیمیالســیون پهلــوی
هنــوز نپیمــوده بــود دســت بــه
اینچنیــن مقاومــت جانانــهای زد.
حــال کــه حرکــت ملــی آزربایجان
بهمثابــهی یکتــن واحــد در
مقابــل زیــاده خواهــان ایســتاده
اســت ،تصــور حماقتهایــی
همچــون حماقــت هجــوم بــه
ســولدوز نبایــد در مخیلــهی
ملــت همســایه شــکل گیــرد؛ امــا
ازآنجاییکــه برخــی احــزاب کردی
و قدرتهــای جهانــی خواهــان
تنــش ،بیــکار ننشســتهاند و بــا
تفاســیر یکســویه ،ملــت کــرد
را ترغیــب بــه افعــال غیرمعقــول
مینماینــد بایســتی بیشازپیــش
هوشــیار بــود زیــرا ایــن هوشــیاری
مانــع بــروز خســارات بــرای دو
ملــت خواهــد شــد.

تقابل منافع قدرتهای
جهانی ،مجادله حیات
و بقاء ملتها و حرکت
ملی آزربایجان
اسماعیل جوادی  -عضو هیئت مؤسس و شورای مرکزی کمیته
مردمی دفاع از غرب آذربایجان
موضــوع تمامیــت ارضــی و تجزیه
تاریخــی اراضــی آزربایجــان
مســئله چندســاله اخیــر نبــوده
و بــا شکســت نظامــی دولــت
تــورک قاجــار مقابــل امپریالیســم
روس و تقســیم آزربایجــان بــه دو
بخــش شــمالی و جنوبــی و بــا
تغییــرات کالن سیاســی در جهان
ازجملــه فروپاشــی امپراتــوری
عثمانــی و بــه ســقوط کشــاندن
دولــت تــورک قاجــار و جایگزیــن
شــدن سیســتم ناسیونالیســم
افراطــی فــارس در ایــران توســط

قدرتهــای امپریالیســتی جهــان
ازجملــه دولــت انگلیــس بــرای
تحکیــم قــدرت منطقــهای و
تســلط بــر منابــع نفتی باسیاســت
تغییــر ترکیــب جمعیتــی و برهــم
زدن تــوازن سیاســی علیــه
تورکهــا پیــش مــیرود.
ایــن سیاســت ســنتی بعــد از
دویســت ســال بــا اشــکال و
مدلهــای متفــاوت در حــال
اجــرا بــوده و همچنــان شــاهد
هســتیم کــه مناطــق نفتخیــز
منطقــه قفقــاز ،دریــای خــزر و

خاورمیانــه بــا موجــی از تحــوالت
سیاســی ،نظامــی و امنیتــی
دســتوپنجه نــرم میکنــد و
بازیگــران منطقــهای و کارتــل
هــای نفتــی بهنوعــی در پــس
پــرده منازعــات و درگیرهــای
خونیــن منطقــه میباشــند کــه
بعض ـ ًا ردای مذهبــی و گاه ـ ًا نیــز
عبــای نــژادی بــر تــن دارنــد.
امــا واقعیتــی کــه همــه
میداننــد و هیچکــس نیــز آن
را بــه زبــان نمــیآورد ،بحــث
منافــع قدرتهــای جهانــی
بــر ســر نفــت ،گاز و آب اســت
کــه سرنوشــت ملــل ســاکن
در منطقــه را رقــم میزنــد و
متأســفانه بایــد قبــول کنیــم کــه
بــه دالیــل تاریخــی ملتهــای
تــورک منطقــه در چنبــره رقبــا
قرارگرفتــه اســت.
نگاهی کوتاه به تاریخ
از زمــان اشــغال باکــو توســط
روسهــا و تقســیم آزربایجــان
بــه دو بخــش شــمالی و جنوبــی،
اراضــی تاریخــی آزربایجــان بــه
دالیــل مختلــف در مرکــز دقــت
قدرتهــای جهــان بــود .رقابــت
روسهــا و دولــت انگلیــس بــرای
تســلط بــر چاههــای نفــت باکــو
و دریــای خــزر در جنــگ جهانــی
اول و همچنیــن برچیــدن تأثیرات
دولــت عثمانی بر روی مســلمانان
تــورک قفقــاز ،زمینــه قتلعــام
مــردم تــورک باکــو توســط
بلشــویکها و ناسیونالیســت
ارمنــی بــه رهبــری شــامئویان را
فراهــم آورد .تشــکیل دولــت ملی
آزربایجــان در گنجــه و یــاری
ارتــش عثمانــی بــرای آزادســازی
باکــو تــا حــدودی «حیــات و بقــاء
ملــی» تورکهــای آزربایجــان را
تضمیــن کــرد.
7

امتــداد رقابــت امپراتــوری روســیه
و انگلیــس بــر ســر کنتــرل
چاههــای نفــت ســواحل خــزر و
معــادن طــای قــاراداغ و تیــکان
تپــه و ایجــاد کمربنــد امنیتــی
مقابــل تأثیــرات امپراتــوری
عثمانــی در منطقــه بــه آزربایجان
جنوبــی رســید و فجایــع قتلعــام
مــردم اورمیــه و ســلماس توســط
قــوای مســلح ارمنــی بــه رهبــری
مارشــیمون و اســماعیل ســیمیتکو
را ســبب گردیــد.
روسهــا بــا دکتریــن
ســواحل
«حیاطخلــوت»
نفتخیــز دریــای خــزر ،مغــان و
معــادن طــای قــاراداغ و منطقــه
شــرق آزربایجــان را بهعنــوان
حیاطخلــوت منافــع خــود قــرق
کردنــد و دولــت انگلیــس بــرای
کنتــرل یکــی از بزرگتریــن
معــادن طــای جهــان در منطقــه
تیــکان تپــه و ســایین قــاال و
همچنیــن تســلط بــر چاههــای
نفــت کرکــوک و اربیــل بــا
اســتفاده از دســتههای مســلح
ارمنــی بــه رهبــری مارشــیمون
و گروههــای یاغــی کــرد بــه
رهبــری اســماعیل ســیمیتکو
تمامیــت ارضــی غــرب آزربایجان
را هــدف قــرار داد.
علیرغــم کشــتار و فجایــع
خونیــن در منطقــه ،مجاهــدت
فرزنــدان آزربایجــان و یــاری
ارتــش عثمانــی پــروژه غــرب
آزربایجــان در جنــگ جهانــی اول
بهصــورت مقطعــی عقیــم مانــد و
تمامیــت ارضــی آزربایجــان تقریب ًا
حفــظ شــد ،امــا ارتــش انگلیــس
اجــازه نــداد کــه نیروهــای
آزربایجانــی و ارتــش عثمانــی
بــه معــادن طــای تیــکان تپــه
نزدیــک شــوند و دســتههای
مســلح ارمنــی و آشــوری بــا
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حمایــت ارتــش انگلیــس بــه
شــمال عــراق منتقــل شــدند تــا
در مواقــع ضــروری مورداســتفاده
قــرار گیرنــد؛ یعنــی رقابتهــا
قدرتهــای جهانــی و کارتــل
هــای نفتــی در منطقــه و تقســیم
اراضــی تاریخــی آزربایجــان
پایــان نیافــت.
بعــد از انقــاب  1357و تغییــر
قــدرت مرکــزی در تهــران،
تــوازن منافــع منطقــهای
قدرتهــا جهانــی در منطقــه
دچــار تغییــر گردیــد و بــاز حــزب
دمکــرات کردســتان و کوملــه بــه
نــام خلــق کــرد مشــغول اشــغال
و پاکســازی نــژادی علیــه ملــت
تــورک آزربایجــان شــد .جــدال
پنهــان مســکو ،واشــنگتن ،پاریس
و لنــدن بــر ســر منافعشــان بــه
کشــتار انســانهای بیگنــاه در
ســولدوز ،قارنــا ،جلدیــان ،پســوه و
غــرب آزربایجــان انجامیــد.
تکــرار تاریــخ و جــدال
حیــات و بقــاء ملــی
ایــن واقعیــت را بایــد قبــول
کنیــم تاریــخ در منطقــه در حــال
تکــرار بــوده و نــزاع قدرتهــا و
شــرکتهای نفتــی بــا اســامی و
اشــکال جدید در منطقــه همچنان
ادامــه دارد .مســکو بــا ســرکوب
جنبــش مســلمانان چچــن و
اینگــوش تســلط خــود را بــر قفقاز
تحکیــم و بــا ابــزار اشــغال قاراباغ
و حمایــت از ایــروان و تهــران
و ایجــاد اهــرم فشــار بــر باکــو
دکتریــن حیاطخلــوت خــود در
قفقــاز و دریــای خــزر را همچنــان
ادامــه داده و در ســوریه ،لیبــی و
کنتــرل نظامــی و اســتراتژیک بــر
تنگههــای آبــی مدیترانــه فشــار
بســیار جــدی بــرای ترکیــه وارد
میکنــد.

تقابــل سیاســی و نظامــی
در مراکــز بحــران یادشــده
بــا هدایــت ســرویسهای
اطالعاتــی کشــورهای مختلــف
بــا اســامی متفاوتــی بــه نــام
پ ک ک ،داعــش حــزباهلل
بهصــورت جنــگ نیابتــی در
حــال اجــرا بــوده و جمهــوری
ترکیــه بهناچــار بــرای حفــظ
تمامیــت ارضــی و بقــاء ملــی بــا
اســتفاده از حــق دفــاع مشــروع
وارد درگیــری مســتقیم نظامــی
بــا گروههــای تروریســتی شــده
اســت.
جمهــوری اســامی نیــز
درحالیکــه بــه دنبــال بقــا
حکومتــی خــود اســت ،بهعنــوان
تأمینکننــده منافــع کالن
منطقــهای و مجــری پروژههــای
مســکو و لنــدن در جنــگ
نیابتــی علیــه جمهــوری ترکیــه
و جمهــوری آزربایجــان نقــش
بســیار فعــال برعهدهگرفتــه
و بــرای جلوگیــری از ایجــاد
«محــور مقاومــت ملــی» در
آزربایجــان جنوبــی سیاســت
ســرکوب عریــان نژادپرســتانه را
دنبــال میکنــد.
جمهــوری اســامی در غــرب
آزربایجــان کــه قراردادهــای
درازمدتــی را بــرای اســتخراج
معــادن طــای تیــکان تپــه بــا
شــرکتهای انگلیســی امضــا
نمــوده ،سیاســت تغیــر ترکیــب
جمعیتــی و برهــم زدن تــوازن
سیاســی و ایجــاد مناطــق
بحــرانزده در غــرب آزربایجــان را
جهــت کنتــرل «محــور مقاومــت
ملــی آزربایجــان» بــا ابــزار
حمایــت گروههــای تروریســتی
ماننــد «پ ک ک» را بشــدت
دنبــال میکنــد.
در شــرق آزربایجــان و پــروژه

قطــع ارتبــاط بــا ســواحل
اســتراتژیک و نفتخیــز دریــای
خــزر و ایجــاد دیــوار حائــل بیــن
جمهــوری آزربایجــان شــمالی و
جنوبــی ،بــا ابــزار تغییــر ترکیــب
جمعیتــی منطقــه بهوســیله
ناسیونالیســتهای گیلــک و
تالشهــا را پیــش بــرده و موضوع
کذائــی جمهــوری خودمختــار
تالشســتان را بــا انتشــار نقشــه و
پرچــم و تشــکیل گروههــای
مدیریتشــده مطــرح نمــوده
اســت.
تهــران بــا قبــول رذالــت بــار
مفــاد رژیــم حقوقــی دریــای
خــزر و حمایــت از اشــغال
«قارابــاغ» و قــرار دادن پایــگاه
ســوم شــکاری همــدان در اختیــار
روســیه و تبدیلشــدن «مدافعیــن
حــرم جمهــوری اســامی» بــه
مــزدوران و لمپــن هــای ارتــش
روســیه در ســوریه و لیبــی تــاش
میکنــد تــا «اعتمــاد روســیه»
را کســب و از دکتریــن تاریخــی
«حیاطخلــوت» روســیه در
دریــای خــزر و قفقــاز محافظــت
کنــد.
یعنــی اگــر بــه زبــان ســاده
بخواهیــم موضــوع را بیــان کنیم،
مجادلــه تاریخــی حیــات و بقــاء
ملتهــا در منطقــه بــر اســاس
منافــع درازمــدت قدرتهــای
جهانــی در جریــان اســت.
 - 1روسهــا بشــدت و بهصــورت
خونیــن از قــدرت و منافــع خــود
در منطقــه محافظــت میکننــد
 - 2انگلیــس از تســلط تاریخــی
خــود بــر معــادن طــا و منابــع
نفتــی و گازی در منطقــه بشــدت
حفاظــت میکنــد
 - 3اســرائیل در جنــگ بقــاء ملی
خــود بــرای کنتــرل منابــع آبــی و
گســترش ارضــی وارد معــادالت

شــده اســت.
 - 4امریــکا در حــال تحکیــم
قــدرت سیاســی ،امنیتــی و
نظامــی خــود در اروپــا و حــوزه
نفتــی خلیــج عربــی اســت
 - 5چیــن و فرانســه بــرای بــاز
کــردن جــای پــا در منطقــه
مشــغول راهانــدازی دســتههای
تروریســتی جدیــد هســتند
 - 6ترکیــه بهعنــوان کشــور
مترقــی مســلمان ،مجادله ســختی
را بــرای بقــاء ملــی و حفــظ
تمامیــت ارضــی پیــش میبــرد
و تنهــا متحــد تاریخ ـیاش باکــو
و تورکهــای ســاکن در منطقــه
هســتند
 - 7رهبریــت دگماتیســت و
دیکتاتــور جمهــوری اســامی بــا
انــواع ســرکوب و جنایت مشــغول
تحکیــم قــدرت و حفاظــت از
حاکمیــت فــارس در ایــران اســت.
 - 8ارمنیهــا و کردهــا در تــاش
هســتند حیــات و حاکمیــت خــود
در منطقــه را برپــا کننــد.
یعنــی همــه ملــل در منطقــه
بــرای تثبیــت حیــات و بقــاء
ملــی مجادلــه خونینــی را پیــش
میبرنــد و ســؤال اساســی ایــن
اســت کــه:
مجادلــه حیــات و بقــاء ملــت
تــورک در آزربایجــان جنوبــی
چگونــه پیــش مــیرود؟
در مجادلــه خونیــن منطقــهای
بــرای حفــظ منافــع قدرتهــای
جهانــی و حیــات و بقــاء ملتهــا،
ملــت تــورک آزربایجــان تجربــه
خونیــن و تلخــی را پشــت ســر
گــذارده و در مقطــع کنونــی
تاریــخ نیــز مجادلــه ســختی بــا
اســتعمار ایرانشــهری بهپیــش
میبــرد.
نخبــگان و تشــکیالتهای
سیاســی آزربایجــان جنوبــی

و دولتهــای جمهــوری
آزربایجــان شــمالی و ترکیــه
کــه بخشــی از «محــور مقاومــت
ملــی در آزربایجــان جنوبــی»
میباشــند ،از زوایــا و پروژههــای
تهدیدکننــده «حیــات ملــت
تــورک» آگاهــی کامــل دارنــد،
امــا تحــوالت و واقعیتهــای
دیپلماتیــک ،سیاســی ،نظامــی،
امنیتــی ،اقتصــادی و فرهنگــی
حاکــم بــر منطقــه و جهــان
چنــان حســاس و شــکننده اســت
کــه هــر گام اشــتباه ،سســتی
و ضعــف در مبــارزات ملــی
ضربــه جبرانناپذیــری بــرای
حیــات و بقــاء ملــی تورکهــای
آزربایجــان خواهــد بــود.
حرکــت ملــی آزربایجــان در
تقابــل منافــع قدرتهــا و
مجادلــه حیــات و بقــاء ملتهــا
بهعنــوان بــازوی فعــال ملــت
تــورک آزربایجــان چــارهای جــز
شکســتن پوســته ســنتی و خــروج
از دور باطــل و کهنــه خــود نــدارد
و بایــد وارد فــاز جدیــدی از
مبــارزه و ایجــاد «محــور مقاومــت
ملــی بــا اســتراتژی و عمــل
واحــد» شــود.
ترســیم نقشــه راه نویــن و
تقویــت پلتفرمهــای همــکاری
از
سیاســی
گروههــای
ضرورتهــای ایجابــی و میدانــی
فــاز جدیــد مبــارزه و ایجــاد محور
مقاومــت ملــی بــا اســتراتژی و
عمــل واحــد اســت .بهعنــوان
حرکــت ملــی آزربایجــان
هرچقــدر هــم از طــرف جمهوری
اســامی و عناصــر معلومالحــال
و پیادهنظــام بــه خیانــت
متهــم شــویم ،چــارهای جــز
ورود و تمرکــز در البیگــری
بینالمللــی نداریــم.
حرکــت ملــی آزربایجــان در تقابل
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منافــع قدرتهــا بایــد بــه دنبــال
حیــات و بقــاء ملــی آزربایجــان
باشــد و بــا کســب اعتمــاد
بازیگــران ســنتی در جهــان
و منطقــه ،تعییــن سرنوشــت
ملــی تورکهــای آزربایجــان
را تضمینکننــده منافــع همــه
نیروهــا عنــوان کنــد.
تجربیــات دویســت ســال گذشــته
و تجربــه تلــخ  41ســال قبــل
وقایــع ســولدوز و تحــوالت
و حضــور فعلــی گروههــای
تروریســتی فعــال در غــرب و
شــرق آزربایجــان فاکتــور ترســیم
نقشــه راه نویــن و ایجــاد محــور
مقاومــت ملــی بــا اســتراتژی
و عمــل واحــد در حرکــت
ملــی آزربایجــان را جــدی و
جدیتــر کــرده اســت .بــا تکــرار
بازیهــای کهنــه انتخاباتــی
دیگــر نمیتــوان حیــات و
بقــاء ملــی و تمامیــت ارضــی
آزربایجــان را تضمیــن نمــود و
بــا ورود بــه فــاز جدیــد مقاومتــی
بایــد «حــق دفــاع مشــروع و
ســازماندهی تشــکیالتهای
حرفــهای» تئوریــزه و عملــی
شــود.
اصــرار بــر حــق تعییــن سرنوشــت
و تمامیــت ارضــی آزربایجــان،
ســازماندهی تشــکیالتهای
حرفــهای و آمادگــی بــرای
اســتفاده از حــق دفــاع مشــروع
و البیگــری فعــال بینالمللــی
تنهــا راهــکار حفــظ حیــات و
بقــاء ملــی در آزربایجــان جنوبــی
اســت.
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جنگ نقده ،بخشی از
کالن پروژه منطقهای
یاشار قیزیل باش  -عضو هیئت مؤسس و شورای مرکزی کمیته
مردمی دفاع از غرب آذربایجان
بــدون اغــراق جنــگ نقــده نقطــه
عطفــی در تاریــخ منطقــه اســت
کــه بســیاری از اتفاقــات در
اســتانهای آذربایجــان غربــی و
کردســتان را تحــت تأثیــر قــرار
داده و در آن برهــه بهعنــوان یــک
شــاخص در معــادالت و تحــوالت
اجتماعــی و سیاســی بــه ایفــای
نقــش پرداختــه اســت .در جنــگ
نقــده رســانهها و نماینــدگان
حکومتــی کــه بــه منطقــه آمــده
بودنــد ســعی کردهانــد ایــن
جنــگ را یــک جنــگ برادرکشــی
و شــخصی نشــان دهنــد.

بــرای مثــال احمــد صــدر حــاج
ســید جــوادی ،وزیــر وقــت کشــور
بــا انتشــار اطالعیــهای گفتــه
اســت«:به کلیــه افــراد و طرفیــن
درگیــر اخطــار میشــود کــه جــداً
دســت از برادرکشــی و زدوخــورد
بردارنــد ...درصورتیکــه تــا
ســاعت چهــار عصــر روز یکشــنبه
دوم اردیبهشــت بــه درگیــری
خــود خاتمــه ندهنــد ،ناچــار ارتش
جمهــوری اســامی بــرای جــدا
کــردن طرفیــن دعــوا از یکدیگــر
و جلوگیــری از خونریــزی وارد
عمــل خواهــد شــد» ،گویــی یــک

دعــوای خیابانــی اســت.
سرلشــگر ناصــر فربــد رئیــس
ســتاد کل ارتــش نیــز اظهاراتــی
شــبیه وزیــر کشــور را دارد و
میگویــد برادرکشــی را متوقــف
کنیــد اگــر متوقــف نشــود ارتــش
وارد عمــل خواهــد شــد (منبــع:
روزنامــه کیهــان مورخــه )58/2/1
اینهــا فقــط دو نمونــه از
اظهارنظــر مســئولین آن موقــع
بودنــد .در آن شــرایط نابســامان
کشــور و جنــگ قــدرت کــه
مابیــن گروههــای انقالبــی اعــم
از چپیهــا ،حزباللهیهــا،
مجاهدیــن و  ...در تهــران در
جریــان بــود ،منبــع اطالعاتــی
دولــت ایــران خــود عوامــل
گروهــک تروریســتی دموکــرات
کردســتان بودنــد و لــذا ســعی
میکردنــد جنــگ نقــده را
برادرکشــی عنــوان کننــد.
مثــ ً
ا یکــی از عوامــل اصلــی و
تأثیرگــذار در جنــگ نقــده کــه
دســتان و افــکار پلیــدش بــه خون
مــردم نقــده آغشــته اســت شــیخ
عزالدیــن حســینی امامجمعــه و
رئیــس شــورای اســامی مهابــاد
بــود کــه بــه همــراه قاســملوی
جنایتــکار رهبــری تروریســتها
را بــر عهــده داشــتند .درحالیکــه
ایــن دو بــا بیســت هــزار نفــر
بــه نقــده حملــه نمــوده بودنــد
وقتــی بــا مقاومــت دلیرانــه
مــردم قهرمــان و آگاه ســولدوز
مواجــه میشــوند بــه شــخص
آیــت الــه خمینــی ،آیــت الــه
طالقانــی و مهنــدس بــازرگان
تلگــراف میزنــد و میگویــد:
«از چنــد روز قبــل بــه تحریــک
عــدهای از عوامــل ارتجــاع و
ضدانقــاب ،اختــاف و جنگــی
ناخواســته بیــن ســاکنان کــرد و
تــرک شهرســتان نقــده بــه وجــود
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آمــده کــه ممکــن اســت لطمــات
جبرانناپذیــری بــه طرفیــن و
انقــاب راســتین خلــق ایــران
باشــد ،تقاضــا دارد در اتخــاذ
تدابیــر شایســته اقــدام مقتضــی و
عاجــل معمــول فرماییــد( ».منبع:
روزشــمار جنــگ ایــران و عــراق،
زمینهســاز پیدایــش نظــام جدیــد،
کتــاب اول ،هــادی نخعــی،
حســین یکتــا ،مرکــز اســناد دفــاع
مقــدس ،ص .)730-731
ایــن پیــام عزالدیــن حســینی
اســت یعنــی همــان ضدانقالبــی
کــه بــه دســتور او و قاســملو  8روز
پــس از انقالب  57پــادگان مهاباد
را غــارت میکننــد و بــه نقــده
حملــه میکننــد ،ایــن کالش
اکنــون میگویــد کــه نگــران
انقــاب اســت و میگویــد
جنــگ بیــن ســاکنین کــرد و
تــرک نقــده اتفــاق افتــاده اســت،
درحالیکــه در روزنامــه کیهــان
مورخــه  58/2/1و گزارشهــای
دیگــری کــه وجــود دارد تعــداد
تروریســتهای کــرد را کــه
از مهابــاد و ســقز و بانــه تحــت
لــوای حــزب دموکرات کردســتان
بــه نقــده حملــه نمــوده بودنــد
بیــن  13هــزار تــا  20هــزار
نفــر عنــوان نمودهانــد .همیــن
عزالدیــن حســینی پــس از
شکســت تحقیرآمیــز در جنــگ
نقــده بــه دلیــل بیکفایتــی
مســئولین وقــت منطقــه و دولــت
ضــد ترکــی کــه در کشــور حاکــم
بــود تقریبــ ًا میتوانــد از مهلکــه
نجــات پیــدا کنــد ،او در تاریــخ
 58/2/25بــا خبرگــزاری فرانســه
مصاحبــه میکنــد و ایــن بــار
خواســته خــود را کــه خودمختاری
اســت در عرصــه بینالمللــی نیــز
مطــرح میکنــد (منبع:خبرگــزاری
پــارس گزارشهــای ویــژه
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نشــریه شــماره  25،2،58 ،52ص
 )2و حتــی حامیــان وی در دولــت
موقــت برایــش در دانشــگاه
شــریف تهــران یــک ســخنرانی
ترتیــب میدهنــد.
وقتــی در تهــران در مورخــه
 58/2/29یعنــی حــدود  21روز
پــس از دفــع توطئهشــان در
نقــده کــه بــا بیســت هــزار نفــر
تروریســت پــا بــه فــرار گذاشــتند،
در مصاحبــه بــا خبرنــگاران جملــه
ملیحــی بــه زبــان مــیآورد و
میگویــد «جنــگ زشــت اســت»
و زمانــی کــه خبرنــگاران از او
میپرســند کجاهــا را کردســتان
میدانیــد و بــرای آن حــق
میخواهیــد؟
خودمختــاری
پاســخ میدهــد :هــر جــا کــه
خلــق کــرد در آن متمرکــز باشــد
مــا آن را کردســتان میدانیــم
و همچنیــن بــه ارتــش حملــه
میکنــد و میگویــد در جنــگ
نقــده ارتــش بیطــرف نبــود و
باعــث نابــودی کردهــا شــد و
اشــاره میکنــد البتــه بخشــی از
ارتــش بــه مــا کمــک کردنــد و
بهخصــوص مــن از پاســداران
کــه از تهــران اعــزام شــدند
سپاســگزاری میکنــم( .منبــع:
روزشــمار جنــگ ایــران و عــراق،
جلــد دوم ،بحــران خوزســتان،
چــاپ  ،1377صفحــه )205-206
صدهــا ســند و مــدرک در دســت
اســت کــه حــزب تروریســتی
دموکــرات کردهــا بــا اشــغال نقده
بــه دنبــال احاطــه و اشــرافیت بــر
منطقــه جهــت ایجــاد حکومــت
خودمختــاری خــود بودنــد و
دراینبیــن عــاوه بــر دولتهــای
خارجــی بخشــی از دولــت حاکــم
بــر ایــران نیــز از آنهــا حمایــت
میکردنــد ،امــا مقاومــت جانانــه
و تاریخســاز ســولدوزیان قهرمــان،

نقشــه بســیاری از تاریکخانههــا
را نقــش بــر آب نمــود .در همــان
ایــام و در راســتای اشــغال
منطقــه غــرب آذربایجــان
ترکهــای پیرانشــهر کــه حــدود
 70درصــد جمعیــت شــهر را
تشــکیل میدادنــد بــا تجمــع
تروریســتها و تهدیــد مجبــور
بــه تــرک خانــه و کاشــانه خــود
شــدند و هیــچگاه نتوانســتند بــه
شــهر خــود بازگردنــد کــه شــرح
آن در ایــن مقــال نمیگنجــد.
آنچــه منظــور از طــرح مــوارد
فــوق بــود ایــن اســت کــه
عــدهای در حرکــت ملــی
آذربایجــان و مردمــی کــه شــاید
فرصــت تاریــخ خوانــی و البتــه
تحلیلگــری تاریــخ نداشــتهاند
بــه دلیــل قــدرت رســانهای
احــزاب کــردی جنــگ نقــده را
یــک حادثــه قلمــداد میکننــد
و نگاهــی ســطحی بــه موضــوع
دارنــد؛ امــا واقعیــت ایــن اســت
حملــه بــه نقــده و حــوادث قبــل
و بعــدازآن بخشــی از پــروژه کالن
تشــکیل دولــت کــردی در منطقه
اســت.
فرامــوش نکردهایــم حتــی
قاضــی محمــد کــه فــردی
تقریبــ ًا عــادی و دنیادیــده بــود
در برهـهای کــه زیــر نظــر فرقــه
دموکــرات آذربایجــان و شــخص
پیشــهوری ،جمهــوری مهابــاد را
تشــکیل داده بــود در اتــاق کارش
نقشــه بزرگــی کــه در انگلســتان
چاپشــده بــود بــه دیــوار
آویختــه بــود کــه در آن حــدود
کردســتان خیالــی را از ترکیــه و
عــراق تــا خلیــج عــرب را نشــان
مــیداد .افــرادی نظیــر قاســملو
و عزالدیــن حســینی نــوادگان
همــان زیــاده خواهــان هســتند
کــه دقیقــ ًا در راســتای تحقــق

آرزوهــای خیالیشــان کــه
چنــد دولــت بــزرگ نیــز حامــی
آنهــا بــوده و هســتند حرکــت
میکردنــد.
قبلهــا حوالــی ســال  1385در
مقالــهای «طــرح ایجــاد دیــوار
حائــل» را مطــرح نمــودم و در
آن مقالــه بــه همیــن پــروژه
اشــاره شــده اســت .طــرح ایجــاد
دیــوار حائــل کــه تضعیــف و
نابــودی جهــان تــرک را هــدف
قــرار داده ،در فــاز اول باقــدرت
تمــام توســط دشــمنان ترکهــا
اجــرا شــد ،یعنــی اشــغال منطقــه
قارابــاغ و ایجــاد دیــوار حائــل در
قلــب ســرزمین ترکهــا از اورال
تــا بالــکان ،فــاز دوم بــه شــکلی
ناقــص در شــمال عــراق اجــرا
شــد امــا مداخلــه بهموقــع دولــت
ترکیــه و اجــرای سیاســتهای
راهبــردی در منطقــه خاورمیانــه
و احســاس خطــری کــه توســط
دولــت ایــران بــه دلیــل حضــور
بیرویــه و خطرنــاک اســراییل
در اربیــل بــه وجــود آمــد مانــع
از اشــغال کامــل شــمال شــرق
عــراق بهویــژه کرکــوک و
موصــل توســط کردهــا شــد.
متأســفانه فــاز ســوم ایــن کالن
پــروژه نیــز در غــرب آذربایجــان
و شــرق ترکیــه بشــدت در حــال
اجراســت و گویــی اشــغال نــرم
اســتان آذربایجــان غربی بــا چراغ
ســبزهای دولتهــای حاکــم بــر
ایــران و منافــع مشــترکی کــه
ایــران بــا برخــی از ابرقدرتهــا
و قدرتهــای منطقــهای نظیــر
آمریــکا ،اســراییل ،روســیه و
اروپــا دارد در حــال اجراســت.
البتــه نبایــد فرامــوش نمــود کــه
دیــدگاه تمامــی دولتهــای
فوقالذکــر بــه کردهــا یــک
دیــدگاه ابــزاری نیــز بــوده اســت.

ازنظــر ایــن دولتهــا کردهــا
و گروهکهــای تروریســتی
و مسلحشــان بســان ســربازان
ارزانقیمتــی هســتند کــه
تاریخمصــرف دارنــد .در ایــن
وادی نیــز بــرای تحتفشــار قــرار
دادن دولتهــای عــراق ،ســوریه،
ایــران و ترکیــه و باهــدف تقویــت
هژمونــی خــود ،گســترش عمــق
نفــوذ اســتراتژیک و بــه دســت
آوردن منابــع ثــروت بیشــتر کــه
از چاههــای نفــت بــه عمــل
میآیــد همــواره در ســده معاصــر
تالشهایــی بــرای تشــکیل
دولــت کــردی در منطقــه انجــام
دادهانــد ،کردهــا نیــز خوشــحال
و مســرور امــا در پــرده آخــر
سرشــان بــیکاله مانــده اســت.
بــا مجمــوع مــوارد فــوق کــه بــه
صورتــی بســیار خالصــه تقدیــم
حضــور شــد ،خطــر کردهــا در
آذربایجــان و دنیــای تــرک بســیار
جــدی اســت .شــاید آنهــا تــا
دههــا ســال دیگــر نتواننــد در
اراضــی آذربایجــان بــرای خــود
دولتــی تشــکیل دهنــد امــا
اقدامــات زیــاده خواهانــه آنهــا
قطع ـ ًا بــه توســعهنیافتگی غــرب
آذربایجــان میانجامــد و امنیــت
در منطقــه را بــا چالــش جــدی
مواجــه نمــوده اســت و منطقــه
همــواره در حالــت جنگــی قــرار
دارد.
پیــام مــا بــه کردهــا ،پیــام
انســانیت و آزادی اســت ،تأکیــد
مــا بــر همزیســتی مســالمتآمیز
و احتــرام اســت ،مــا بــا آرزوهــای
هیــچ ملتــی مشــکلی نداریــم امــا
نســبت بــه خــاک و وطــن خــود
تعصبــی بیبدیــل داریــم و ایــن
خاک و ســرزمین را بســان ناموس
خــود میپنداریــم .مــا ماننــد افــراد
ســخیف الفکــری نظیــر عزالدیــن

حســینی و دیگــر افراطیــون کــرد
نمیگوییــم هــر جــا تــرک
باشــد آنجــا آذربایجــان اســت،
بــا ایــن منطــق جنــگ محــور و
زیــاده خواهانــه و دیوانـهوار آنــگاه
بایــد بگوییــم مثــ ً
ا بخشــی از
شــهرهای آلمــان ،ســوئد ،آمریــکا
و  ...کــه ترکهــا بــه آنجــا
مهاجــرت نمودهانــد آذربایجــان
هســتند.
واقعیــت ایــن اســت کــه
کردهــا اقلیــت مهاجــر در غــرب
آذربایجــان هســتند کــه مــا
آنهــا را انــکار نمیکنیــم امــا
آنهــا اجــازه هتــک حرمــت بــه
نــام آذربایجــان را ندارنــد .بقــول
میرعلــی ســیداف ،دانشــمند
و اسطورهشــناس شــهیر
آذربایجانــی کــه کتابهــا
و مقاالتــش در معتبرتریــن
دانشــگاههای جهــان تدریــس
میشــوند ،ملــت آذربایجــان
ملتــی مهربــان و ازلحــاظ فلســفی
انسانگراســت امــا در بزنگاههــای
تاریخــی همــواره تاریخســاز بــوده
اســت .بــا همیــن جملــه ایــن
مقالــه را بــه پایــان میبریــم
کــه بــرای تمامــی ملــل و اقــوام
احتــرام قائلیــم و آذربایجــان
همــواره کانــون و مدافــع آزادی
و عدالتخواهــی بــوده اســت،
امــا در مقابــل یاوهســرایان و
زیــاده خواهــان بقــول آن شــاعر
اورمــوی در روی خــاک نــه در
زیرخــاک برایشــان جــا داریــم.
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کشتار مردم بیدفاع
سولدوز به دست حزب
دمکرات
آیدین ماراالنلی سخنگوی تشکیالت راه ملی
کمتــر رویــداد تاریخــی را
میتــوان ســراغ داشــت کــه
طیفهــای مختلــف فکــری
و اجتماعــی در آن اتفاقنظــر
داشــته باشــند؛ زیــرا کســانی کــه
بــه هــر نیــت و قصــدی دســت
بــه ثبــت آن حــوادث میزننــد،
متأســفانه اکثــراً بــه دلیــل دارا
بــودن تعصــب و گرایشهــای
فکــری و یــا مناســبات و تعلقــات
و حتــی پیشداوریهــای خــاص
خویــش ،رویدادهــا را نــه آنگونــه
کــه بــوده ،بلکــه آنچنانکــه
میخواهنــد بــه رشــته تحریــر
درمیآوردنــد؛ و کمتــر کســی و
14

...از آن در دســترس عمــوم قــرار
دارد اشــاره میکنیــم:
الف -انقالب بهمن ۱۳۵۷
کافــی اســت در ایــن مــورد بــه
دیدگاههــای هــواداران رژیــم،
مجاهدیــن ،چریکهــای فدائــی،
هــواداران شــریعتی ،تودهایهــا،
احــزاب کــرد ،ســلطنتطلبان
و نیــز دیدگاههــای متفــاوت و
حتــی متضــاد در داخــل حرکــت
ملــی نیمنگاهــی بیندازیــم تــا
روشــن گــردد کــه چگونــه هــر
طیــف و اندیشــهای بــر اســاس
ایدئولــوژی خــود ،انقــاب بهمــن
را تحلیــل مینمایــد ،یکــی آن را
اراده الهــی در تحقــق حاکمیــت
مســتضعفان ،دیگری آن را ناشــی
از شکســت امپریالیســم در منطقه،
آنیکی تســلط دوباره امپریالیســم
بــر منابــع و ملــل منطقــه و...
میدانــد!

یــا کســانی هســتند کــه ب ـهدوراز
تعصــب و تأثــر ،اتفاقــات و وقایــع
را آنگونــه کــه بــوده منعکــس
کــرده و یــا میکننــد و هرچــه
زمــان وقــوع حادثــه قدیمیتــر
میشــود بــه دلیــل تحریفــات
دادهشــده ،تشــخیص آن نیــز
پیچیدهتــر میگــردد.
در اینجــا بــرای روشــنتر
شــدن موضــوع بــه چنــد نمونــه
از حــوادث و رخدادهایــی کــه در
دوران خودمــان اتفــاق افتــاده ب -جنگ ایران و عراق
و بعضــ ًا خودمــا 
ن هــم شــاهد در ایــن مــورد بخصــوص نیــز
هــم
و
ایــم
ه
بود
و ناظــر آنهــا
درحالیکــه هــواداران رژیــم
بهانــدازه کافــی ســند و فیلــم و

دلخــراش ســولدوز «نقــده» ،در
ســال  ۱۳۵۸نیــز جــزو همیــن
رویدادهایــی اســت کــه نظــرات
متفاوتــی و متناقضــی در مــورد
آن وجــود دارد؛ کــه شــامل ســه
گرایــش عمــده و کامـ ً
ا متفــاوت
اســت:
 احــزاب کــرد و نیــز طیفهــایحامــی آنهــا کــه عمدت ـ ًا دیگــر
احــزاب مخالــف رژیــم و بهویــژه
گروههــای بهاصطــاح چــپ را
شــامل میگــردد.
 رژیــم و بخشــی ازتشــکیالتهای حرکــت ملــی
کــه متأســفانه تحــت تأثیــر
تبلیغــات سیســتم قرارگرفتهانــد.
 افــراد و گروههــای مســتقلو بخشــی از تشــکیالتهای
حرکــت ملــی.

آن را نعمــت الهــی بــرای
تثبیــت حاکمیــت و از مصادیــق
غلبــه حــق بــر باطــل و نمــاد
مقاومــت در برابــر تجــاوز
بیگانــه میداننــد ،دیگــران آن
را توطئــه امپریالیســم بــرای بــه
انحــراف کشــاندن انقــاب ضــد
امپریالیســتی خلقهــا و عــدهای
آن را طرحــی کامـ ً
ا هدایتشــده
جهــت تســلط عملــی ارتجــاع
و ایجــاد امــکان ســرکوب بهتــر
خواســتهای مردمــی بنــام و
بهانــه «وضعیــت جنگــی» و
«دفــاع مقــدس» میداننــد...
ســربازان و اشــخاص کشتهشــده
در جنــگ را نیــز درحالیکــه
عــدهای «شــهید» و «قهرمــان»
و «مدافعــان کشــور» میداننــد
عــده دیگــری آنهــا را
«مــزدوران معــدوم شــده رژیــم»
و یــا درنهایــت کشتهشــدگانی  )۱احزاب کرد و حامیانشان
بــرای ایــن گــروه مدعــی هســتند
کــه
میداننــد
توســعهطلبی و جنگافــروزی کــه سالهاســت بــه دلیــل
اشــغالگرانه
رژیــم «قربانــی» شــدهاند و . ...سیاســتهای
ســرزمینهای
هماننــد دو فقــره واقعــه یادشــده دولتهــا،
در بــاال ،متأســفانه حادثــه تاریخــی کردهــا مــورد هجــوم

واقعشــده و مردمــان آن بــا
کوچهــای اجبــاری و کشــتار،
پراکندهشــدهاند؛ امــا بــه دلیــل
بــاال بــودن شــعور ملــی و روح
آزادیخواهانــه ،سالهاســت
کــه بــا دولتهــای مرکــزی
درگیــر میباشــند تــا بتواننــد بــه
آرزویشــان کــه همانــا تشــکیل
دولــت کردســتان بــزرگ و
یکپارچــه اســت برســند.
انقــاب بهمــن و فروپاشــی رژیــم
نیــز فرصــت تاریخــی را بــرای
ایــن گروههــا بــه وجــود آورد
تــا بــا بســیج و همــراه کــردن
مردمشــان و تصــرف پادگانهــا
و مســلح کــردن آنهــا ،بــا بیرون
رانــدن رژیــم و مهاجران اشــغالگر
«تورکانــی کــه بــه گفتــه آنهــا
در دوران تســلط حاکمیتهــای
تــورک و بهویــژه صفوفیــان بــه
نیــت غصــب اراضــی آنهــا بــه
ایــن مناطــق کوچانــده شــدهاند»
بتواننــد بخــش اشــغالی از
سرزمینشــان را آزاد نماینــد؛ امــا
بــا مقاومــت رژیــم و تــورکان
مواجهــه شــده و توســط مــا
حســنی و خلخالیهــا قتلعــام
شــدند.
آنهــا ادعــا میکننــد کــه
ایــن رژیــم و تــورکان بودنــد
کــه میتینــگ صلحآمیــز
ســولدوز را بــه خــاک و خــون
کشــیده و بــا کشــتار مــردم
بیســاح و غیرنظامــی کــرد
در قارنــا و ...عاملیــن اصلــی
جنــگ و خونریــزی در «منطقــه
کردســتان» کــه عبارتــی خیلــی
معنادارتــر از «منطقــه کردنشــین»
اســت ،شــدهاند.
آنهــا فرمــان وقــت خمینــی دایر
بــر جهــاد و حکــم کافــر بــودن
کردهــا را نشــانه دشــمنی و کــرد
کشــی ســازمانیافته از ناحیــه
15

حاکمیــت و ایــادی و وابســتگان
تــورک آن میداننــد.
نیروهــای بهاصطــاح اپوزیســیون
رژیــم! نیــز بــا قبــول چشمبســته
تمــام ادعاهــای احــزاب کــردی،
جهــت ضربــه زدن بــه رژیــم
باآبوتــاب از جنایتهــای
رژیــم و حامیانــش نوشــتند.
«ظاهــراً بهصراحــت از تــورکان
نــام نمیبرنــد امــا بــا علــم
کــردن مــا حســنی و خلخالــی
و ترســیم وضعیــت ژئوپولیــک
منطقــه و هویــت مــزدوران وقــت
رژیــم در منطقــه درگیــری معلــوم
میشــود کــه چــه کســانی را
هــدف قــرار دادهانــد».
 )۲رژیــم و بخشــی از
تشــکیالتهای حرکــت
ملــی کــه متأســفانه تحــت
تأثیــر تبلیغــات سیســتم
قرارگرفتهانــد
ایــن طیــف بابیــان رویدادهــای
ســولدوز و جنایــات حــزب
دمکــرات از یکســو و مقاومــت
مــردم و مــا حســنی و پاســداران
از ســوئی ،تــاش میکنــد تــا
ناجــی ملــت تــورک را رژیــم و
مــزدوران آن نشــان بدهنــد.
آنهــا تــاش میکننــد تــا
تــورکان آزربایجانــی را بــه دلیــل
شــیعه بــودن ،متحــد رســمی و
طبیعــی رژیــم نشــان داده و بــا
معرفــی تروریســتهای کــرد
بهعنــوان دشــمن مشــترک رژیــم
و تورکهــا و نیــز ترســاندن
ملــت تــورک آزربایجــان از
اهــداف توســعهطلبانه آنهــا کــه
صدالبتــه قابلانــکار هــم نیســت،
آنهــا را نــه باهــدف نجــات ملت
تــورک بــا محوریــت آزربایجــان
جنوبــی بلکــه باهــدف دفــاع
از تمامیــت رژیــم! مجبــور بــه
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همراهــی و حمایــت از حاکمیــت
و سیاســتهایش بنماینــد.
حالآنکــه هــر محقــق
بیطرفــی میدانــد کــه اگــر
اتفاقــات روســتاهایی هماننــد
«قارنــا» و حکــم بهاصطــاح
جهــاد خمینــی و کافــر دانســتن
کردهــا نبــود ،بیتردیــد کشــتار
ســولدوز ،افشــاگر چهــره واقعــی
و اهــداف اســتیالگرانه احــزاب
کــردی شــده و مانــع از آن
میگردیــد کــه تروریســتها
بــا مظلومنمائــی ،کشــتار مــردم
بیدفــاع تــورک و اشــغال
سرزمینهایشــان را توجیــه
نماینــد.
متأســفانه بخشــی از نیروهــای
داخــل حرکــت ملــی نیــز تحــت
تأثیــر همیــن مهندســی افــکار
هنــوز هــم گمــان میکننــد کــه
کردهــا تنهــا دشــمن اصلــی ملت
تــورک هســتند و ماهیــت رژیــم
تهــران را نــه دشــمن بلکــه یــک
سیســتم ناکارآمــد سیاســی وانمود
کــرده و در مقاطعــی همیــن رژیم
را حامــی ملــت تــورک قلمــداد
میکننــد! بــه همیــن خاطــر،
آنهــا مــا حســنی را ســتایش
و او را مدافــع مــردم در مقابــل
توســعهطلبی کردهــا میداننــد.
غافــل از آنکــه در دوران او نهتنهــا
کردهــا تضعیــف نشــدند بلکــه بــا
مشــروعیت بیشــتر بینالمللــی
مواجهــه و در غــرب آزربایجــان
بیــش از گذشــته نفــوذ کــرده و
بــا کوچهــای برنامهریزیشــده
توانســتند بافــت جمعیتــی را بــه
نفــع کردهــا تغییــر دهنــد.
ایــن دوســتان بهجــای علــت
دنبــال معلــول گشــته و یــا بــه
عبارتــی بهجــای توجــه بــه
ماهیــت رژیــم ،تنهــا بــه شــکل
و ظاهــر سیاســت جمهــوری

اســامی توجــه نمــوده و حتــی
مشــروعیت آن را در خصــوص
حــق اعمــال حاکمیــت بــر ملــت
تــورک بــاور کــرده و بــه نتیجــه
کار کــه همانــا گســترش کردهــا
در آزربایجــان و حمایــت از آنهــا
در ترکیــه و عــراق و ســوریه
جهــت اجرائــی کــردن اهدافشــان
توجــه کافــی و منطقــی و منطبــق
بــا ادلــه و مــدارک نمیکننــد.
 )۳افــراد و گروههــای
مســتقل و بخشــی از
تشــکیالتهای حرکــت
ایــن طیــف بــا شــناخت ویــژه
خویــش از اهــداف دولتهــای
اســتعماری و بــکار گیــری
دســتآموزی
مهرههــای
هماننــد رژیــم و احــزاب مــزدور
کــردی توســط قدرتهــای
ســلطهگر بینالمللــی ،خــوب
میداننــد کــه درگیــری و
دعواهــای زرگــری آنهــا صرف ـ ًا
جهــت رد گــم کــردن و فریفتــن
ملــت تــورک آزربایجــان جنوبــی
و دیگــر ملــل تحــت ســتم و
دربنــد منطقــه و حتــی جهــان
اســت؛ زیــرا خــوب میداننــد
کــه اگــر چنیــن درگیــری و
دشــمنی ظاهــری نبــوده و اگــر
نظــام ســلطه و عاملیــن آنهــا
متفــق و برابــر در مقابــل ملــت
تــورک صفآرائــی میکردنــد،
هــم مــردم آزربایجــان مســلم ًا بــا
هــر هزینــهای کــه بــود مســلح
میشــدند و بــا شــعار «یــا آزادلیق
یــا اؤلــوم» بــه مبــارزه همهجانبــه
بــا آنهــا میپرداختنــد و هــم
ترکیــه و برخــی دولتهــای
عربــی بــه ماهیــت و اهــداف
آنهــا پــی بــرده و در صــف
حامیــان مقاومــت آزادیبخــش
آزربایجــان جنوبــی قــرار

میگرفتنــد .حالآنکــه بــا چنیــن
ترفندهایــی فرزنــدان آزربایجــان
از تــرس تکــرار کشــتار کردهــا
باالجبــار بــه ســپاه و بســیج و...
پیوســته و گمــان کردنــد از خــاک
و ملتشــان دفــاع میکننــد؛
و دیدیــم کــه رژیــم آنهــا را
چگونــه در جبهههــای ،سیاســت
توســعهطلبانه آریائــیاش بــه
کشــتن داده و یــا گوشــت دم
تــوپ در مبــارزه بــا بهاصطــاح
کردهــای متجاســر کــرد.
درنتیجــه ایــن سیاســت مخفــی
رژیــم و اربابــان آن مــا امــروز
شــاهد هســتیم کــه بــا حمایــت
رژیــم و بهویــژه ســپاه تروریســتی
قــدس از احــزاب کــرد در ترکیــه،
عــراق و ســوریه نهتنهــا آنهــا
ضعیــف نگشــتهاند بلکــه بیــش
از هرزمانــی بــه تحقــق آرزوی
تشــکیل دولــت کردســتان
خیالــی نزدیکتــر شــدهاند.
ولــی علیرغــم ایــن حقیقتهــای
آشــکار ،متأســفانه هنــوز هــم
عــدهای بهجــای یافتــن چــاره
عملــی و درســت بــرای رهایــی
و نجــات ملــت و ســرزمینمان،
در سیاســیترین رخدادهــا
همیشــه و تنهــا بــا یــک راهکار
مطلــوب رژیــم ،صرف ـ ًا رأی دادن
بــه مــزدوران رژیــم را بهصــرف
تــورک بــودن تبلیــغ میکننــد و
دیگــر هیــچ.
جمعبندی حاصل از بررسی
این دیدگاهها
احــزاب منتســب بــه کردهــا
سالهاســت کــه بــا دریافــت
کمــک از دولتهــای خارجــی
و بهویــژه انگلیــس ،فرانســه،
اســرائیل ،روســیه ،آلمــان ،امریــکا
و ...وارد فــاز مبــارزه مســلحانه
شــد هاند.

در عــراق مســئولیت پــروژه بــر
عهــده خانــواده بارزانــی گذاشــته
شــد و ایــن خانــواده تابهحــال بــه
بهتریــن شــکل ممکــن وظایــف
محولــه را بــه اجــرا گذاشــته و
البتــه اربابــان نیــز بــه یمــن ایــن
خوشخدمتــی بــرای آنهــا در
شــمال عــراق منطقــهای امــن
بــه وجــود آوردهانــد« .هــر ناظــر
بیطرفــی میدانــد کــه بــدون
حمایــت کامــل دولتهــای
اســتعماری ،کردهــا بــا جمعیتــی
کمتــر از  ۴میلیــون امــکان بــه
دســتگیری یکســوم خــاک
عــراق  ۳۸میلیونــی و کنتــرل
مناطــق نفتــی آن را نداشــته و در
آینــده نیــز نخواهــد داشــت».
همچنــان کــه گــروه تروریســتی
و دستســاز «ی پ گ» نیــز،
امــکان نداشــت بــدون کمــک
دولتهــای اســتعماری ،در
ســوریه  ۲۲میلیونــی بــا جمعیــت
کمتــر از یکمیلیــون کــرد بتوانــد
هماننــد عــراق یکســوم خــاک
ســوریه و منابــع نفتــی آن را
اشــغال نماینــد!
بــا عنایــت بــه ایــن معلومــات
و حقایــق نگرانکننــده اســت
کــه اربابــان احــزاب مســلح
دستســاز کــردی ،جهــت
توجیــه حمایــت نظامــی و مالــی
از آنهــا بــا اســتفاده از تجــارب
قبلیشــان «نمونــه اســرائیل و
ارمنســتان جعلــی» تــاش کردند
کردهــا را نیــز ملتــی نشــان دهند
کــه توســط دولتهــای مرکــزی
صرفــ ًا بــه جــرم کــرد بــودن
قتلعــام شــدهاند! ادعایــی کــه
بهصــورت مطلــق هرگــز قابلیــت
اثبــات نــدارد.
بمبــاران بهاصطــاح شــیمیائی
حلبچــه و داســتان قتلعــام
کردهــای بارزانی توســط صــدام از

شناختهشــدهترین داســتانهای
دراماتیکــی اســت که هــر خواننده
گزارشهــای ارائهشــده و بیننــده
عکسهــای منتشــره و گورهــای
دســتهجمعی یافــت شــده را
تحــت تأثیــر قــرار میدهــد!
حالآنکــه باکمــی کنــکاش و
تحقیــق مســتقل ،صحنهســازی
و دروغ بــودن آن وقایــع عیــان
میگــردد .فرامــوش نکنیــم
کــه آنهــا جهــت بــه قــدرت
رســاندن و ســپردن عــراق بــه
دســت مــزدوران نظــام ســلطه
اعــم از «جمهــوری اســامی
و احــزاب کــردی» بــا توســل
بـهدروغ و اینکــه عــراق زرادخانــه
ســاحهای شــیمیائی دارد .وارد
عــراق شــدند؛ و گذشــت زمــان
و عملکــرد آنهــا و مزدورانشــان
بیــش از همــه بــه ملــت مظلــوم
عــرب و تورکمــان ثابــت کــرد که
آنهــا نــه بــرای نجــات مــردم از
دســت دیکتاتــور بلکــه بــرای
اجــرای پــروژه استعماریشــان
آمد هانــد.
دراینبیــن ،بمبــاران شــیمیائی
حلبچــه هماننــد دروغ و واژگونــه
نویســی بهاصطــاح قتلعــام
ارامنــه از آن جعلیاتــی اســت
کــه متأســفانه بســیاری را تــا
بــه امــروز فریفتــه! و اگــر خــوب
دقــت کــرده باشــید متوجــه
میگردیــد کــه چــه کســانی از
ایــن حادثــه دلخــراش و کشــته
شــدن مــردم بیگنــاه اســتفاده
کردنــد.
متأســفانه تســلط و بمبــاران
خبــری مدیاهــای وابســته اجــازه
نمیدهــد تــا ســؤال گــردد کــه
اگــر صــدام تــا بــه آن حــد دیوانــه
شــده بــود که دســت بــه بمبــاران
کردهــا زده و بدنامــی و تبعــات آن
را قبــول نمایــد چــرا:
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* مثـ ً
ا ایــن بمب را در ســلیمانیه
و یــا اربیــل بــکار نبــرد تــا تعــداد
بیشــتری کــرد را قتلعــام نمایــد؟
مگــر قصــد او کشــتار کردهــای
بیدفــاع نبــود پــس چــرا شــهرک
کوچکــی را کــه نــه جمعیــت
انبوهــی داشــت و نــه موقعیــت
مهــم نظامــی -اقتصــادی و
سیاســی هــدف قــرار داد؟!
* اگــر صــدام قصــد کشــتن
مخالفــان مســلح را داشــت پــس
چــرا پایگاههــای شناختهشــده
کردهــا و یــا حداقــل روســتاهایی
را کــه مراکــز اســتقرار احــزاب
کــردی بــود را بمبــاران نکــرد؟
* راســتی چــرا ســپاه جنایتــکار
رژیــم نژادپرســت و جالبتــر
آنکــه یــک خبرنــگار تــرک
بالفاصلــه وارد آن شــهر شــده و
فیلــم و عکسبــرداری کردنــد؟
حالآنکــه بــر هــر کــس کــه
کمتریــن اطالعــی از موضــوع و
منطقــه داشــته باشــد مشــخص
بــود کــه هــدف هواپیماهــای
عراقی ،بمبــاران نیروهــای نظامی
رژیــم بــود و نــه ســاکنان حلبچه،
ولــی اینکــه چــه عاملــی منتهــی
بــه آن نتیجــه محــزون گریــد
قطعــ ًا در پشــت پــرده تحــوالت
سیاســی منطقــه مشــخص اســت
و اســناد مربوطــه درگــذر زمــان
بــر هرکســی فــاش خواهــد شــد.
ایــن حادثــه کــه در آینــده زوایــای
پنهــان آن افشــا خواهــد شــد
بیشــک بــرای متجــاوزان،
رژیــم توســعهطلب فــارس و
احــزاب مــزدور کــردی همچــون
نعمــت الهــی بــود کــه نــازل
گردیــد!
ماجــرای داعــش و نقــش ویــژه
کردهــا نیــز خــود داســتان دیگری
اســت تــا افــکار عمومــی بهویــژه
غــرب را نســبت بــه کردهــا
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جــذب نمــوده و از آنهــا ملتــی
صلحدوســت ،غربگــرا ،ضــد
ارتجــاع و آزادیخــواه نشــان
دهنــد تــا حمایــت همهجانبــه
از آنهــا مشــروعیت و مقبولیــت
داشــته باشــد« .جالــب آنکــه
سیاســتمداران و ســازمانهای
بهاصطــاح چــپ! کــه خــود
را مخالــف غــرب و امپریالیســم
میداننــد! در ایــن موضــوع
بخصــوص حمایتهــای آشــکار
و علنــی دولتهــای امپریالیســتی
از احــزاب کــردی را ندیــده
میگیرنــد؟! درحالیکــه اگــر
یکصــدم چنیــن ارتباطــی را
دیگــر احــزاب و جریانهــا و
بهویــژه احــزاب آزربایجانــی
داشــته باشــند ،فیالفــور متهــم
بــه همــکاری و مــزدوری
بــرای دولتهــای اســتعماری
میشــوند؟!»
اربابــان نظــام ســلطه جهانــی،
بعــد از شکســت پــروژه دولــت
سازیشــان توســط ارامنــه در
زندانــی بنــام ایــران ،مجبــور بــه
اســتفاده از مــزدور ذخیــرهای
بنــام ســیمیتکو شــدند تــا بــا
کشــتار و ایجــاد تــرس کــه
بالطبــع کوچهــای اجبــاری را
بــه دنبــال داشــت ،دســت بــه
تغییــر بافــت جمعیتــی آزربایجــان
بزننــد کــه خوشــبختانه در آن
مقطــع تاریخــی بــا هوشــیاری و
جســارت ملــت تــورک آزربایجــان
بــا شکســت مواجهــه گردیــد.
در مقطــع بعــدی ،در دوران
محمدرضــا پهلــوی نیز بنــام دفاع
از مــردم کــرد ،دولــت اشــغالگر
بــا چــراغ ســبز قدرتهــای
اســتعماری از بارزانــی حمایــت و
ســپس بهصــورت هدفمنــد بــا
کوچانــدن دههــا هــزار کــرد بــه
اراضــی آزربایجــان ســعی گردیــد

کاری را کــه ســیمیتکو بــا کشــتار
و تجــاوز نتوانســته بــود اجرائــی
کنــد ،دولــت اشــغالگر پهلــوی
باسیاســت و بهظاهــر پنــاه دادن
بــه مــردم مظلومــی کــه مجبــور
بــه کــوچ شــدهاند اجــرا نمایــد
کــه متأســفانه مفیــد بــودن ایــن
سیاســت بــرای اســتیال گــران
را امــروزه بیــش از هرجایــی،
در غــرب آزربایجــان بهخوبــی
میتــوان حــس کــرد.
بــا ســرنگونی رژیــم اشــغالگر
پهلــوی کــه بــا پرچـمداری ملــت
تــورک آزربایجــان بهعنــوان
بزرگتریــن قربانــی رژیــم،
بــه ســرانجام رســیده بــود،
اســتعمارگران از یکســو بــا
مهندســی نتیجــه انقــاب و بــر
ســر کار آوردن مرتجعیــن وابســته
مانــع از تحقــق خواســتهای
واقعــی ملتهــای دربنــد شــدند
و از دیگــر ســو سیاســت فــارس
ســازی خــود را ایــن بــار بــا
ماســک اســامی بــا شــدت
بیشــتری اســتارت زدنــد.
احــزاب کــردی هــم کــه بــرای
روز مبــادا بهعنــوان ارتــش
مــزدور و ذخیــره نــگاه داشــته
بــود ،بــکار گرفتــه شــد و آنهــا
بنــام دفــاع از حقــوق ملــت کــرد!
عمــ ً
ا بــه قدرتیابــی و تقویــت
زیرســاختهای نظامیگــری
رژیــم نوپــا یــاری رســانیدند و
رژیــم نیــز متقابــ ً
ا بــه همیــن
بهانــه و بنــام مبــارزه بــا اکــراد
و تروریســتها عمــ ً
ا باعــث
قدرتیابــی ،مشــروعیت و
محبوبیــت و مطرحشــدن آنهــا
در مجامــع بینالمللــی گردیــد و
بــا ایــن طرفانــد معضــل اصلــی
منطقــه یعنــی اشــغالگری رژیــم
فارســی در آزربایجــان در ســایه
قــرار گرفــت و صورتمســئلهای

ســاختگی بــه افــکار عمومــی
مردمــان ســاکن در آزربایجــان
جنوبــی تحــت عنــوان کردســتان
ایــران! تحمیــل گردیــد .عنوانــی
کــه حتــی در ســابقه تقســیمان
کشــوری منطقــه مســبوق بــه
ســابقه بــوده اســت!
پــس از انقــاب کردهــا با کســب
اجــازه و بااطــاع کامــل و ســری
امــرای ارتــش و ســران دولــت
بــرای تحقــق اهــداف مشــترک،
پــادگان ســویوق بــوالق را اشــغال
و بــا بــه دســت آوردن تســلیحات
و مهمــات موجــود در آن،
بهیکبــاره تبدیــل بــه قدرتــی
چنــد هزارنفــره نظامــی گردیدنــد.
قدرتــی کــه قــرار بــود نقشــه
ژئوپولیتیــک منطقــه را آنگونــه
کــه نظــام ســلطه جهانــی در نظر
داشــت تغییــر بدهــد.
وقتــی از نقــش نظــام ســلطه بــا
صراحــت صحبــت میکنیــم بــه
خاطــر ایــن اســت کــه میدانیــم
ایــن تحــوالت اتفاقــی صــورت
نگرفتــه اســت و منفعــل بــودن
خیلــی از جریانــات سیاســی
هــم از همینجــا بهآســانی
قابلتشــخیص اســت ،چراکــه تــا
بــه امــروز کمتــر کســی پرســیده
اســت کــه چگونــه قاســملویی
کــه در کشــور چــک مشــغول کار
بــود بــدون دریافــت کمکهــای
مالــی و سیاســی و نیــز نظامــی
توانســت هــزاران پیشــمرگه را
ســازماندهی و بــه لحــاظ مالــی
تأمیــن نمایــد .فقــدان چنیــن
پرسشــگرانی آیــا معنــادار نیســت؟
و یــا اینکــه ،چــرا دولــت انقالبی؟!
وقــت کــه میتوانســت در
مقابــل  ۲۲لشــگر مکانیــزه و
آمــاده قدرتمندتریــن کشــور عربی
مقاومــت نمــوده و مانــع از تصرف
احــواز در منطقــه کامـ ً
ا عربــی و

عــرب نشــین گــردد ،در مقابــل
بهاصطــاح  ۲۰هــزار روســتایی
کــرد برنــو و ژ ۳-بــه دســت،
بســیاری از مناطقــی را کــه جــزو
جغرافیــای تاریخــی آزربایجــان
محســوب میشــوند ،تحــت
عنــوان مــندرآوردی مناطــق
کردنشــین و کردســتانی! و آنهــم
بــرای ســالهای متمــادی از
دســت داد؟
و یــا چــرا احــزاب بــه اصــاح
ضــد امپریالیســتی کــه رژیــم
نوظهــور اســامی را بــه خاطــر
ارتبــاط بــا غــرب وابســته
میدانســتند در مقابــل وابســتگی
احــزاب کــرد نهتنهــا ســکوت
پیشــه کردنــد ،بلکــه حمایــت
هــم نمودنــد؟ ایــن وابســتگی
بهقــدری علنــی و آشــکار بــود
کــه «لبــاس کــردی وابســتگان
و نفــرات حــزب دمکــرات توســط
همســر میتــران رئیسجمهــور
فرانســه در آن کشــور دوختــه و
بــه منطقــه تحــت کنتــرل احزاب
کــردی ارســال میشــد ،حــال
پــول و تجهیــزات و ...آن بمانــد!»
بازخوانــی تحلیلــی حادثــه
ســولدوز
در تاریــخ  ۳۱فروردیــن ۱۳۵۸
حــزب دمکــرات میتینگــی را در
شــهر ســولدوز برگــزار نمــود کــه
منجــر بــه درگیــری گردیــد.
حزبــی کــه بــا دولــت مرکــزی
درگیــر و پادگانهــا را بهصــورت
قهرآمیــز اشــغال و مهماتــش را
غــارت مینمــود ،بهراحتــی و
بــا دســت بــاز و بــدون کمتــری
مشــکل امنیتــی در غــرب
آزربایجــان بــه برگــزاری میتینگ
و گردهمایــی میپرداخــت؟ جالب
آنکــه ایــن قدرتنمایــی را نــه در
مناطــق کردنشــین و یــا مشــخص ًا

در اســتان کردســتان ،بلکــه در
غــرب آزربایجــان و در شــهرهایی
کــه حتــی بــا کــوچ هدفمنــد
چنــد دهــه نیــز از اکثریــت مطلق
تــورک برخــوردار بــود برپــا
میکــرد!
مگــر قاســملو و حــزب دمکــرات
نمیفهمیدنــد در ایــن شــهرها
نمیتواننــد پایــگاه اجتماعــی
کســب کننــد؟ مگــر نمیدیدنــد
اکثریــت مردمــان منطقــه تــورک
و بــه لحــاظ مذهبــی شــیعه
هســتند؟
متأســفانه بایــد گفــت کــه گــذر
زمــان ثابــت کــرد کــه آنهــا
اتفاقــ ًا بــا هماهنگــی و آگاهــی
از نتیجــه کارشــان دســت بــه
ایــن اقــدام زدنــد زیــرا حســب
برنامههــا و طرحهــای اربابــان
نظــام ســلطه آنهــا میدانســتند
کــه:
* بــا ایجــاد تــرس و اســتارت
نفــرت ملــی بیــن کــرد و
تــورک هــم کردهــا را کــه از
عکسالعمــل تــورکان بــه
وحشــت میافتنــد جــذب
خواهنــد کــرد و هــم تــورکان
شــیعه را بهجــای پیگیــری و
تعقیــب خواســتهای ملــی
خویــش از تــرس کردهــا و تکــرار
جنایتهــای ســیمیتکو بــه
آغــوش رژیــم ســوق خواهنــد داد!
* بــا ایــن درگیــری و
عکسالعملهــای از قبــل
آمادهشــده ،کردهــا بهعنــوان
ملتــی کــه توســط تورکهــای
شــیعه و دولــت مرکــزی
قتلعــام میشــوند بــه دنیــا
معرفــی میشــدند!
* احــزاب و بهاصطــاح
اپوزیســیون رژیــم را بــا ایــن
ترفنــد بــه حمایــت از خــود وادار
خواهنــد کــرد.
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* بــا شــدت گرفــت اختالفــات
احــزاب سیاســی بــا دولــت
جدیــد و بهاصطــاح پنــاه دادن
بــه احــزاب مخالــف و معرفــی
کردســتان بهعنــوان ســنگر
آزادی خلقهــا ،توســعهطلبی
و چنگانــدازی احــزاب مســلح
کــردی بــه غــرب آزربایجــان از
دیــد اپوزیســیون پنهــان میمانــد
و یــا اگــر اعتراضــی هــم داشــتند
بــه دلیــل داشــتن پایگاههایــی در
بهاصطــاح مناطــق آزاد ،مجبــور
بــه ســکوت میشــدند کــه
ن هــم شــد.
شــوربختانه چنــا 
امــا صرفنظــر از برنامههــای
ســلطهگران
حسابشــده
جهانــی و اقــدام وابســتگان
حلقهبهگــوش و شناختهشــده
آنــان ،خوشــبختانه رکــن اصیــل
ولــی غالبــ ًا مجهــول معــادالت
سیاســی ملــل ،یعنــی مقاومــت
مثالزدنــی ملتمــان و قهرمانــان
ســولدوزی ،حــزب دمکــرات
را مجبــور بــه عقبنشــینی
مفتضحانــه از منطقــه درگیــری
کــرد.
ایــن حرکــت و عقبنشــینی
خفتبــار حــزب دمکــرات بــا
انتقــادات فراوانــی از ســوی
موافقــان و مخالفــان حــزب روبرو
گردیــد .بهطوریکــه مأموریــت
پنهــان آن بــه خطــر افتــاد .بــه
همیــن خاطــر اربابــان مشــترک
حــزب دمکــرات و دولــت
ارتجاعــی و وابســته جمهــوری
اســامی نقشــه جدیــدی طراحــی
و اجــرا کردنــد تــا از یکســو
اثــرات مخــرب حرکــت ناشــیانه
در ســولدوز پــاک گــردد و از
دیگــر ســو کردهــا بــرای کارهــا
و جنایتهــای بعدیشــان
مصونیــت داشــته باشــند .نقشــه
جدیــد ،مطرحشــدن کســی
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بــود کــه در نقشهایــی کامــ ً
ا
متعــارض بتوانــد بــر ابهامــات
موضــوع دامــن بزنــد!
در ایــن پــروژه عجیــب ،آمــدن
مــا حســنی و نیروهایــش بــا
تبلیغــات ظاهــراً متضــاد امــا
درواقــع هماهنــگ بــا رژیــم و
احــزاب کــرد و بهاصطــاح
اپوزیســیون طــوری نشــان داده
شــد کــه انــگار آنهــا بــرای
نجــات مــردم تــورک و شــیعه
از دســت کردهــای ســنی آمــده
بودنــد! دروغــی کــه تــا زمــان
حاضــر نیــز بــا لــذت تمــام بــرای
قشــرهایی از ملــت مــا تحویــل
داده میشــود.
در تاریــخ ششــم دی همــان
ســال ،پانــزده نفــر از تورکهــا
کــه غیرمســلح نیــز بودنــد بــه
دســت نیروهــای مســلح حــزب
دمکــرات بــه طــرز فجیعــی بــه
قتــل میرســند ،انتقــال اجســاد
کشتهشــدگان بــه ســولدوز خشــم
مــردم را نســبت بــه احــزاب
تروریســت کــردی برمیانگیــزد
و بــه دنبــال آن بــا برنامــهای
کامـ ً
ا هدفمنــد در روســتای قارنا
کشــتاری رخ میدهــد کــه بنــا
بــه اظهــارات شــاهدان محلــی،
مباشــرین جنایــت نه مــردم عادی
تــورک بلکــه افــرادی بــا لبــاس
فــرم ســپاه تــازه تشکیلشــده
توســط رژیــم بودنــد کــه از پیــش
بــه منطقــه اعزامشــده بودنــد.
پخــش ایــن خبــر بــد و
تکاندهنــده و انعــکاس گســترده
آن در رســانهها و ســپس اعــان
حکــم حکومتــی جهــاد خمینــی
کــه نــه بــرای دفــاع از نفــوس
و اعــراض مســلمین بلکــه
بهمنظــور تحکیــم پایههــای
نظــام آخونــدی صادرشــده بــود،
نهتنهــا مســئولیت احــزاب مســلح

تروریســتی کــردی را بهعنــوان
شــروعکننده ایــن مخاصمــات
جنایتکارانــه تحــت شــعاع قــرار
داد ،بلکــه همزمــان ملــت تــورک
را کــه حتــی فاقــد تشــکیالت
رســمی اجتماعــی در محــل بــوده
و خودشــان اصلیتریــن قربانــی
ایــن حــوادث بودنــد را شــریک
جــرم بــا دولــت نوپــای جمهــوری
اســامی معرفــی کــرد.
حکــم جهــاد خمینــی،
همانطــوری کــه پیشتــر
ذکــر شــد فاقــد مشــروعیت و
مبنــای شــرعی و اعتقــادی بــود و
صرفـ ًا اســتفاده ابــزاری و سیاســی
از فقاهــت دینــی بــود ،نهتنهــا
باعــث ســرکوب و محــدود کــردن
احــزاب و جریانهــای مســلح
کردهــا نشــد ،بلکــه همچنــان که
در خفــا و پنهانــی برنامهریــزی
شــده بــود ،باعــث شناختهشــدگی
بینالمللــی و محبوبیــت و
مشــروعیت احــزاب تروریســت
و مســلح بهعنــوان حامیــان
ملــت مظلــوم کــرد! نیــز شــد!
و بــر اســاس همــان ســناریوی
اســتعماری ،از آن تاریــخ بــه بعــد
از «ماکــو» در شــمالیترین نکتــه
آزربایجــان غربــی تــا «ایــام»
کــه از حداقــل پراکندگــی
اقلیتهــای کــردی برخــوردار
بــود ،منطقــه عملیاتــی احــزاب
کــردی اعــام گردیــد؛ و آنهــا
و بهویــژه قاســملو بــا صراحــت
از کردســتان بــودن آزربایجــان
غربــی ،کردســتان ،کرمانشــاه،
ایــام ،لرســتان و همــدان ســخن
گفتنــد! دروغــی بزرگ و مســخره
کــه صــد افســون باورمنــدان پــر
ادعایــی نیــز دارد!
همچنــان کــه در بــاال نیــز
بهصــورت کوتــاه اشــاره گردیــد
متأســفانه فقــدان ارتباطــات

تعریفشــده تشــکیالتی و نبــود
احــزاب ملــی بــا اســتراتژی
و تاکتیکهــای متناســب بــا
شــرایط ،در مقابــل گســترش
تروریســم کــردی و دفــاع از
خواســتها و حقــوق ملــی،
باالجبــار و از ســر ناگزیــری ،بــا
تحریــک و تشــویق ایــادی محلی
رژیــم جهــت دفــاع از خــاک و
خانــه و خانــواده و عــدم تکــرار
جنایتهــای احــزاب تروریســت
در غــرب آزربایجــان بســیاری از
جوانــان جــذب ســپاه و کمیتــه و
بســیج رژیــم شــدند.
خوشــبختانه امــروزه ایــن
فریــب و ترســاندن تــورکان
از توســعهطلبی کردهــا بــا
رشــد بلــوغ حرکــت ملــی تــا
حــدود زیــادی از بیــن رفتــه و
بــا بررســی و تطبیــق منطقــی
حقایــق رخدادهــا و سیاس ـتهای
پشــت پــرده آن ،دیگــر میدانیــم
کــه رژیــم و تروریســتهای
کــردی یــک هــدف و اســتراتژی
مشــترک را دنبــال میکننــد.
متأســفانه هنــوز در حرکــت ملــی
هســتند کســانی کــه رژیــم و
تروریســتهای کــرد را دشــمن
هــم دانســته و گمــان میکننــد
آنهــا اهــداف و اســتراتژی
و اربابــان جداگانــهای دارنــد
«یازدهمیــن شــوی انتصابــات
رژیــم در غــرب آزربایجــان
و دعــوت بــه رأی دادن بــه
مــزدوران رژیــم ،عــاوه بــر
اینکــه نشــان داد ایــن طیفهــا
دچــار بالتکلیفــی و ســردرگمی در
فهــم خطــوط اســتراتژیک و حتی
تاکتیکــی اســت ،ثابــت کــرد کــه
حرکــت ملــی نیازمنــد اســتراتژی
ملــی و مســتقل اســت».
حالآنکــه بــرای هرکســی
کــه تعصــب را کنــار گــذارده

و بیطرفانــه بــه قضیــه نظــر
بــی افکنــد روشــن اســت کــه
توســعهطلبی و تغییــر دموگرافــی
آزربایجــان غربــی اتفاقـ ًا در دوران
حاکمیــت ایــن رژیــم و بهویــژه
مســئولیت شــخص مــا حســنی
بیشــتر نیــز بــوده و اتفاقــ ًا
مســئولین تــورک بهاصطــاح
بومــی ،عامدانــه و یــا بهواســطه
ناآگاهــی و یــا فســاد ،عاملیــن
اصلــی قدرتیابــی اقتصــادی،
سیاســی ،نظامــی کردهــا و
بهویــژه ارتــش ذخیــره آنهــا
تحــت نــام کولبــر شــدهاند.
نتیجه
بــه بــاور مــا تــا وقتــی مجموعــه
نیروهــای حرکــت ملی و تــورکان
آزربایجــان جنوبــی عامــل اصلــی
اشــغال و آسیمیالســیون خــود
را قدرتهــای اســتعماری و
مجریــان آن را رژیمهــای حاکــم
پهلــوی و جمهــوری اســامی
و کردهــا را کاتالیــزور و عامــل
بــه انحــراف کشــاندن و بــه
همــکاری واداشــتن مــا نداننــد،
ظلــم و ســتم از ســوی حاکمیــت
و تغییــر دموگرافــی منطقــه
کمــاکان ادامــه خواهــد یافــت تــا
جایــی کــه فرزنــدان ملــت تورک
آزربایجــان جنوبــی خودشــان را در
ســرزمینهای تاریخــی خویــش
نهتنهــا ضعیــف و بیپنــاه بلکــه
غریبــه و بیگانــه حــس کننــد!
تنهــا راه چــاره مؤثــر بــرای
ایــن درد بــزرگ ،لــزوم حمیــت
و تــاش در تســلیح فکــری
خویــش در ارتبــاط بــا مقولــه
شــناخت دشــمن و ســازماندهی
ملــت و نیروهــای مبــارز ملــی
بــر اســاس خواســتهای بــر
حــق ملتمــان یعنــی یــک مبــارزه
همهجانبــه و آزادیبخــش اســت.
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آزربایجانی ،تورکیه و
خزردن آییرماق پروژهسی
تعیین ائدیجی مرحلهیه
چاتیبدیر
مجید جوادی  -آزربایجان میلی دیرنیش تشکیالتینین مرکزی
شورا اویه سی و آرازنیوز تیوی سوروملوسو

پروژهنین تاریخی زمینهسی
-19جــو عصــرده هارداســا
بوتــون آســیادا باتیلــی
ســؤمورگهچی
خریســتییان
گوجلــر حاکیمایدیلــر و
آســیانی ایســتهدیکلری کیمــی
فورماالشــدیریردیالر .آســیا
میلتلــری ازیلیــر ،ســ ْویولور و
ســؤمورولوردولر .یالنیــز عئینــی
زامانــدا آســیانین ازیلــن و یــوخ
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ســاییالن میلتلــری ده یــاواش
یــاواش اویانماغــا و موجــود
دوزنــی ســورغوالیان آیدینــار
یئتیشــدیرمگه باشالمیشــدی.
اونــا گــؤره ده ســؤمورگهچی
گوجلــر اؤلکــه لــری ائلــه
فورماالشــدیرمالیایدیرلر کــی بــو
میلتلــر اویانســاالر داهــی راحــات
راحــات بئللرینــی دوزلــده بیلمــه
ســینلر.
اویانماغــا باشــایان بــو میلتلــردن

بیــری ده تورکلردیــر .آســیانین
ان قدیــم توپلومالرینــدان اوالن
و آســیا تاریخینــی هارداســا
اؤز قیلینجــاری ایلــه یــازان
تورکلریــن اؤز موقدراتالرینــا
حقیقــی معنــادا حاکیــم اولماســی
ســؤرمرگهچی گوجلــر طرفینــدن
اصــا قبــول ائدیلــه بیلمــز و
بؤیــوک فالکــت ســاییلیردی.
چونکــو تورکلــر بیــر طرفــدن
ســون درجــه ساواشــچی و
تشــکیالتچی بیــر میلتایدیلــر
بیــر طرفــدن ده چیـندن اوروپایــا
قــدر چــوخ بؤیــوک بیــر جغرافیادا
اکثریتــی تشــکیل ائدیردیلــر.
بئلــه بیــر گوجــون اویانماســینا
و اؤز موقدراتینــا حاکیــم
اولماســینا موطلــق ایمــکان
وئریلمهمهلیایــدی .تورکلــر
اسیرلشــدیریلمهلی ،جغرافیــاالری
پارچاالنمالــی ،آراالرینــا مســافه
قویولمالــی و بیرلیــک اولماالرینــا
مانــع اولونمالیایــدی .بــو
او گونکــو ســوپر گوجلریــن
هامیســینین خئیرینهایــدی.
بــو ســببله تورکیســتان باشــدان
باشــا ایشــغال ائدیلــدی و
مــادی معنــوی نهیــی وارســا
تاالنــدی .بــو گــون ایــران
آدالنــان جغرافیــادا تورکلریــن
 1100ایللیــک حاکیمیتینــه ســون
قویولــدو و یئرینــه افســانهلره
ســؤیکهنن ســاختا بیــر حاکمیــت
قورولــدو .عثمانلــی داغیدیلــدی و
میراثــی پــارام پارچــا ائدیلــدی.
یالنیــز تاریخیــن ســئیری
هــر زامــان تــام اوالراق
ســؤمورگهچیلرین ایســتهدیگی
کیمــی گئتمیــر قاباغــا .بعضــ ًا
اونالریــن یانلیــش حســابالری و
اؤز آراالرینداکــی رقابتلــر ازیلنلــره
امــکان وئریــر کــی موقعیتلــردن
اســتفاده ائلهســینلر .تــورک

میلتینیــن داهــی لیدرلرینیــن
اورتایــا چیخارتدیغــی تورکیــه
جومهوریتــی دؤولتــی و قوزئــی
جومهوریتــی
آزربایجــان
دؤولتــی ده؛ تاریخیــن دوغــرو
زامانینــدا ،دوغــرو یئــرده ،دوغــرو
انســانالرین موقعیتــدن دوزگــون
اســتفاده ائتمهســی و طبیعــی
کــی میلتیمیزیــن بؤیــوک امــک
و اؤزوئریســی سایهســینده
یارانمیشــاردیر.
یالنیــز آزربایجــان و آنادولــودا
یاشــایان تــورک انســانی نیــن
اســتعداد و قابیلیتینــی یاخشــی
تانییــان ســؤمورگهچی گوجلــر
هــم آزربایجــان و آنادولونــو
تورکلرینــی بیــر بیرینــدن
آییرمــاق ،هــم اونــاری خزریــن
دوغوســونداکی تورکیســتان
جغرافیاســیندان آییرمــاق اوچــون
اوزون زامانــدان بــری پــان
تؤکــوب و نــه یازیــق کــی
پالنالرینــی معییــن درجــه ده
اجــرا ائدیبلــر .بونــون اوچــون
الزیــم ایــدی کــی آزربایجــان
هــم تورکیــه دن هــم خــزردن
جغرافــی اوالراق آیریلســین.
آزربایجانــی خــزر و
تورکیـهدن جغرافــی اوالرق
آییرمــاق  200ایللیــک بیــر
پروژ هدیــر.
آزربایجــان خــزر و تورکیــهدن
جغرافــی اوالراق آییریلیرســا
سونســوزا قــدر تورکیــه نیــن یولــو
تورکیســتانین انســانی ،طبیعــی و
تجــاری قایناقالرینــا کســیلمش
اوالجــاق .عئینــی شــکیلده
تورکیســتانین یولــو تورکیهنیــن
انســانی ،سیاســی ،عســگری و
باشــدا آچیــق دنیزلــری اولمــاق
اوزره ژئوپولیتیــک قایناقالرینــا

کســیلمیش اوالجــاق .بــو
دورومــدا بؤیــوک بیــر گــوج
اولمــاق پتانســیلی اوالن «تــورک
اؤلکــه لــری بیرلیگــی» فیکــری
و ایدهآلــی جیــددی ضربــه
ییهجــک .طبیعــی کــی بــو
دورومــدا آزربایجــان بئلــه بیــر
بیرلیکــده کؤپــرو و اتصــال حلقــه
ســی اولمــاق کیمــی بؤیــوک
بیــر آوانتــاژی ایتیرمــک بیــر
طرفــده قالســین ،اؤز تاریخــی
تورپاقالرینــی بئلــه ایتیرمیــش
و سونســوزا قــدر بوگونکــو
ارمنســتان کیمــی کیچیــک و
چیخمــاز بیــز قــارا پارچاســی
اوالجــاق.
یانــی بؤیــوک رســمه باخدیغیمیــز
زامــان گــؤروروک کــی
آزربایجانــی خــزر و تورکیــه
دن آییرمــاق پــروژه ســی
بوتــون آســیانین و دوالییســی
ایلــه دونیانیــن موقدراتینــی
دگیشــهبیلهجک بیــر پــروژه
دیــر و ســؤمورگه چــی گوجلــر
بوشــونا  200ایلــدن بــری بونــو
گرچکلشــدیرمک اوچــون زامــان
و انــرژی خرجلهمیرلــر.
بــو پروژهنیــن بیرینجــی فــازی
قو ِزئــی آزربایجانــدا روســار
طرفینــدن اجــرا اولونــدو .اونــون
اوچــون ده ایــروان و باکــی
شــهرلری ســئچیلدی .بــو ایکــی
شــهرین سئچیلمهســی تصادفــی
دئییلــدی .ایــروان آزربایجــان
قافقازداکــی
تورکلرینیــن
تاریخــی آغیرلیــق مرکــزی
اولماقــا برابــر بوتــون گونئــی
و قوزئــی قافقازداکــی تــورک و
مســلمان بؤلگهلرینیــن آنادولــو
ایلــه کؤپروســوایدی .ایــروان
تورکلریــن الینــدن چیخاردیلســا
تورکلــر هــم اؤنملــی بیــر
نفــوس و مدنیــت مرکزلرینــی

ایتیرجــک هــم بوتــون قافقازداکی
مســلمان و تــورک بؤلگهلــری
ایلــه آنادولوداکــی تورکلریــن
ارتباطــی کســیلمیش اوالجاقــدی.
ائلهجــه ده باکــی قافقازداکــی
تورکلرینیــن
آزربایجــان
خزریــن طبیعــی و تجــاری
زنگینلیگلــری و تورکیســتانا
قاپیســیایدی.
آچیــان
بــورا دا مطلــق تورکلــردن
آلینمالیایــدی .بــو آماجــا
داهــا 1800لــو ایللــردن روســیا؛
آنادولــو ،آزربایجــان و ایــران
ســاحه لرینــدن توپالیابیلدیگــی
قــدر ارمنــی نفوســونو ایــروان،
قارابــاغ ،ناخجیــوان ،ائلــه جــه ده
باکییــا توپالماغــا باشــادی .بــو
آرادا الینــدن گلدیگــی قــدر روس،
گورجــو و باشــقا خریســتیان
نفوســو باکیــا یئرلشــدیرمگه
باشــادی 1900 .لــو ایللــرده
آرتیــق ایــروان و باک ـیدا تــورک
نفوســو اؤنملــی اؤلچــوده گــوج
ایتیرمیشــدی .بیرینجــی دونیــا
ساواشــی نیــن اؤنجــه ســی
و سونراســینداکی حادیثهلــر
نتیجهســینده ایروانیــن الــدن
گئتمــه ســی تســجیللندی.
امــا میلتمیزیــن قهرمــان
اؤوالدالرینیــن فداکارلیغــی
سایهســینده باکــی قورتولمــوش
اولــدو .روســار ناخجیوانــی دا
ارمنیلــره وئــرهرک پروژهنیــن
ان آزینــدان بیــر آیاغینــی
ایستهســهلرده
تامامالمــاق
داهــی اؤنــدر آتاتورکــون
چابــاالری ایلــه باشــاریلی
اولمادیــار .یالنیــز داهــا ســونرا
ناخجیوانیــن یئرینــه زنگــهزور
و زنگیباســار ماحالالرینــی
ارمنیلــره وئــرهرک پروژهنیــن
بیــر آیاغینــی تامامالدیــار.
بئلهجــه قوزئــی آزربایجانــی
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خــزردن آییــرا بیلمهســهلر ده
تورکیــهدن آییــرا بیلدیلــر.
پــروژه نیــن گونئــی آیاغــی
و گلمیــش اولدوغومــوز
حــل ائدیجــی مرحلــه
گونومــوزده عئینــی پروژهنیــن
دوامینــی گونئــی آزربایجانــدا
ایــران دؤولتــی اجــرا ائدیــر.
چونکــو بــو پروژهنیــن گونئــی
طرفــی ده اجــرا اولماســا اوزون
مــدت ده قوزئــی آزربایجانــدا اجرا
اوالن قیســمینین بیــر دگــری
یوخــدور .چونکــو تورک دونیاســی
حلــه ده گونئــی آزربایجــان
اوزرینــدن بیرلشـهبیلر .اونــا گــؤره
پروژهنیــن گونئــی آزربایجانداکــی
قیســمی مطلــق تامامالنمالیدیــر.
البتــه روســار و فرانســه لیلــر
بیرینجــی دونیــا ساواشــینین
اثناســیندا اورمــو و سالماســدا
اورتایــا چیخارتدیقــاری جیلولوق
حادثهســی ایلــه بحثــی کئچــن
پروژهنیــن گونئــی قیســمینی
اجــرا ائتمگــه چالیشــدیالر کــی
عثمانلــی اوردوســونو یاردیمــا
گلمهســی ایلــه نقش ـهلری ســویا
دوشــدو.
آرتیــق گونومــوزده بــو وظیفــه
گوجلریــن
ســؤمورگهچی
حاکیمیتــه گتیردیگــی ایرانچــی
ذهنیتــه حوالــه ائدیلمیشــدیر.
داهــا اؤنجــه ده بیــر چــوخ دفعــه
یازدیغیمیــز و دیلــه گتیردیغیمیــز
کیمــی حــال حاضیــردا گونئــی
آزربایجانــی جغرافــی اوالراق
تورکیــه و خــزردن آییرمــاق
پــروژه ســی ایرانــدا ســرعتله دوام
ائدیــر و بونــون اوچــون آکتیــو
شــکیلده فعالیــت ائــدن بیــر
تهــران  -ایــروان  -پ.ک.ک.
اتفاقــی قورولوبــدور.
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آســتارا ،حیــران و خــزر
آزربایجانــدان
ســاحیللرینی
آییریــب گیالنــا وئرمــک بــو
پــروژه نیــن ان اؤنملــی حلقــه
لرینــدن بیریدیــر .بیــر حالداکــی
ایرانیــن اؤز اداری بؤلگــو قانونونــا
گــؤره بئلــه ،اســتان مرکزلرینــه
اوالن مســافه لــر دقتــه
آلینــاراق آســتارا اردبیلــه باغلــی
اولمالیدیــر قانونســوز شــکیلده
تکجــه آســتارا دئییــل حیــران
بئلــه گیالنــا باغالنیــر .اردبیلیــن
اوســتوندن آزربایجــان آدینیــن
قالدیریلماســی دا طبیعــی کــه
بــو پــروژه چرچویســیندهدیر.
نئجــه کــی میثــال اوچــون
خراســان اســتانی بؤلوننــده
بوتــون پارچاالرینیــن اوســتونده
خراســان آدی قالــدی اردبیلده ده
بئلــه اوال بیلــردی امــا اولمــادی.
بــو گــون ده گــؤروروک کــی
آســتارا و تالیــش بؤلگهلرینــده
آزربایجــان تورکلرینــه قارشــی
بیــر ســیرا دســته لــر و قوروپــار
تشــکیل ائدیلیــر و بونــار گویــا
آزربایجانــا قارشــی گیالنیــن
تورپــاق بوتونلوگونــو مودافیعــه
ائدیرلــر .امــا هــر بیــر حرکــت و
حالالرینــدان بللیدیــر کــی معیــن
مرکزلــر طرفینــدن دســتکلهنیب
خــط آلیــرالر .هئــچ شــبهه
یوخــدور کــی بــو اوالنالریــن
هامیســی ســادجه گونئــی
آزربایجانــی خــزردن آییرمــاق
پالنــی چرچوهســیندهدیر.
گونئــی آزربایجانیــن غــرب
بؤلگهســینده ایســه معاالســف
دوروم خــزر ســاحیللریندن داهــا
آغیردیــر .باشــدا اورمیــه اولمــاق
اوزره بــو بؤلگــه ده پ.ک.ک.
داغــاردا و شــهرده هارداســا
آچیــق فعالیــت گؤســترمکده و
تهرانیــن تعییــن ائلــه دیگــی

کــورد کؤکنلــی اســتاندار دا
پ.ک.ک .و اونــون قولالرینــا هــر
جــور سربســت حرکــت امکانــی
تانیماقدادیر .اورمیــه ده پ.ک.ک.
نیــن حرکــت دایرهســی او
قــدر گئنیــش و آشــکار اولــوب
کــی اورمیــه و سالماســین
داغالرینداکــی کامپــاری بیــر
یانــا قالســین ،شــهرلرده سوســیال
مئدیــا اوزینــدن مالــی یاردیــم
توپالمــا کامپانیــاالری تشــکیل
ائدیــب ســمپاتالریندان پــول
ییغیــرالر و ســونرا دا اســتانداردان
اونالریــن ایســتهدیگی کیمــی
داوراندیغــی اوچــون مئدیــا
اورقانالرینــدا تشــکور ائدیرلــر.
مســاله بــو قــدری ایلــه ده بیتمیر.
ایرانیــن جمهــور باشــقانی گلیــر
آزربایجانــا و غربــی آزربایجانــی
رســمی آدی ایلــه یــوخ تــرور
تشــکیالتالرینین اویدوردوغــو
آدال آنیــر؛ هــم ده بیــر یــوخ ،بیــر
نئچــه دفعــه! بیــر اؤلکــه جمهــور
باشــقانینین اؤز اؤلکهســینین
بیــر والیتینــی رســمی آدی
ایلــه یــوخ بؤلوجــو قوروپالریــن
ایشــلتدیگی آدال آنماســی و
دوزلیــش وئرمــک یئرینــه اونــو
تکرارالماس ـینین آنالمــی عجبــا
بــو گونکــو دونیــادا نــه اوال بیلــر؟
بــورادا بؤیــوک بیــر اویونــون
اویناندیغــی چــوخ آچیــق دئییــل
مــی؟
بــورادا یئــری گلمیشــکن غربــی
آزربایجــان مسالهســی ایلــه
باغلــی یاشــانان بیــر حادثهنــی
گوندمــه گتیرمکــده فایــدا وار.
ســون زامانــاردا ایــران
اوپوزیســون رهبرلــری نیــن
پاری ـسده کــی بیــر اوتورومونــدا
کــورد تشــکیالت رهبرلــری او
جملــهدن «مصطفــی هجــری»
و «عبدالــه مهتــدی» بیــر نئچــه

آزربایجــان فعالــی ایلــه بیــر آرایــا
گلیــب و سیاســی مســالهلری
مذاکــره ائدیبلــر .بــو مذاکیــره
اثناســیندا آزربایجانلــی فعالــار
کــورد تشــکیالتالرینین غربــی
آزربایجانــا گــؤره توتومالرینــی
سوروشــوبالر .بــو ســواال جــواب
اوالراق مصطفــی هجــری بئلــه
دئییــب« :بیــز کوردیســتان
دمکــرات پارتیســینین ایکــی
قانادینیــن (هجــری قانــادی
و عزیــزی قانــادی) اورتــاق
کنگرهســینده قــرار آلمیشــیق کی
شــرقی کوردیســتانین (ایرانداکــی
کوردیســتان) اراضیســی ایــام،
کرمانشــاه ،کوردیســتان و اورمیــه!
اســتانالریندان عیبارتدیــر .بــو
دؤرد اســتان بیزیــم اراضــی
بوتونلوگومــوز اولودغــو اوچــون
بیــز اونــاری مذاکیرهیــه آچــا
بیلمریــک .آیریجــا اورمیــه
اســتانی! نیــن دا آزربایجــان
اولدوغونــو کنگــره قراریمیــزال
قبــول ائتمیریــک».
کوملــه صــدری مهتــدی ده
هجــری نیــن بــو ســؤزلرینه
اعتــراض ائتمــه ییــب و دئییــب:
«بــو قــرار دمکــرات پارتیلرینــه
عاییددیــر امــا هــر حالــدا بیــز
ده اونــارال بیرگــه فعالیــت
ائدیریــک» .یانی دئفاکتــو اوالراق
او دا تاییــد ائتمیــش اولــوب.
بــو کــی او اوتورومــا قاتیــان
آزربایجــان فعــاالری اونــارا
نــه جــواب وئریبلــر و نیــه
یاشــانان بــو اوالیــی آزربایجــان
اجتماعیاتــی ایلــه آچیــق شــکیلده
پایالشــماییرالر بــو یازینیــن
قونوســو دئییــل امــا طبیعــی
یئــری و زامانینــدا بــو مســاله نــی
مذاکیــره ائتمــک اوالر.
کــورد
اوالی
بــو
تشــکیالتالرینین مســالهیه

دئییــل مــی؟!
گؤرولدوگــو کیمــی ســولدوز
ساواشــی نیــن -41جــی ایــل
دؤنومونــده مســاله نهاینکــی
بیتمهییــب بلکــه چــوخ داهــا
دریــن ،قارماشــیق و تهلوکهلــی
حــال آلیــب .بیریلــری هــر
نــه قیمتــه اولورســا اولســون
آزربایجانــی خــزر و تورکیــهدن
آییرمــاق پــروژه ســینین
اکســیک قــاالن گونئی قیســمینی
تهــران  -ایــروان  -پ.ک.ک.
اتفاقینیــن الــی الــه تامامالمــاق
ایســتهییر .اؤزللیکلــه غربــی
آزربایجــان تــورک دونیاســی نیــن
ســون ارتبــاط حلقهس ـیدیر و اورا
الــدن وئریلیرســه هــم آزربایجــان
هــم بوتــون تــورک دونیاســی الی
االبــد ســاغالماز و گئــری دؤنوشــو
اولمایــان بیــر ضربــه ییهجــک.
بیــزه ،یانــی قدیــم ،قهرمــان
و باشــی باللــی تــورک
میلتینیــن اوســتونه دوشــن
گــؤرو ایســه بــودور کــی باکــی
دا ،ناخجیوانــدا ،اورمــو و سالماســدا
و ســولدوزدا ائلهدیگیمیــز کیمــی
بیــر داهــا بــو اویونــو پــوزاق و
«تــورک دونیاســینین قیزیــل
کؤرپوســونو» هــم میلتیمیزیــن
هــم بوتــون تــورک دونیاسـینین
گلهجگــی آدینــا قورویــاق.

باخیــش طرزینــی آنالمــاق
اوچــون ســون درجــه اؤنملــی
د یــر .
ایندی ایسه سورو بودور؛
«ایــران کــورد تشــکیالتالرینین
ایشــبیرلیگی اوتاغــی» (بــو اوتــاق
ایکــی دمکراتــار و ایکــی کوملــه
لــردن اولوشــور) ایلــه پ.ک.ک.
آراســیندا اؤنملــی آنالشــمازلیقالر
وار .بوتــون بونالریــن هامیســی
گویــا ایــران دؤولتــی ایلــه
ســیالحلی ساواشــیرالر .نئجــه
اولــور کــی ایــران دؤولتــی داخیل
اولماقــا بونالریــن هامیســی
غربــی آزربایجــان قونوســوندا هم
فیکیــر اولــورالر ،بیرگــه حرکــت
ائدیرلــر و حتــی عئینــی ادبیاتــدان
و ترمینولوژیــدن اســتفاده ائدیرلر؟
ایــش اورا چاتیــر کــی مجلیــس
ســئچکیلرینده دمکراتــار و
پ.ک.ک .بیــر بیرینــی رکالم
ائدیرلــر و تهرانیــن غربــی
آزربایجــان اســتانداری اونــارا
زمیــن و امــکان حاضیرالییــر،
اوالردا اؤز دئییشــلری ایلــه
پــان تورکیســتلرین قارشیســیندا
اســتانداردان آچیــق شــکیلده
مودافعــه ائدیرلــر.
بــو تابلویــا بیــر ده «آذریهــا»
و «آران نیــوز» کیمــی تهرانــا
باغلــی پــان ایرانیســت قوروپالرال
؛ «آرارات» و «ارمیــا» کولوپــاری
کیمــی ارمنســتانا باغلــی کئچمیشــده باشارمیشــیق،
پارامیلیتــار قوروپالریــن فعالیــت گئنــه ده باشــاراجاییق.
و تروریســتلره دســتکلرینی
آرتیریــن.
غربــی آزربایجانــدا دورومــوم
نــه قــدر تهلوکهلــی و اویونــون
نــه قــدر حســابالنمیش اولدوغــو
اورتــادا دئییــل مــی؟! و البتــه
بوتــون بونالریــن بیــر و یــا بیــر
نئچــه مرکــزدن یؤنلندیریلدیگینی
دوشــونمک چــوخ منطیقلــی
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مستند سه قسمتی «جنگ سولدوز»
شــما میتوانیــد بــا اســکن بارکدهــا مســتند «جنــگ ســولدوز» کــه توســط تلویزیــون
اینترنتــی آراز نیــوز تهیــه شــده اســت را مشــاهده کنیــد.
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قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم
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اکراد از زمان عثمانی تا
شکلگیری پ.ک.ک
قره خان قوشاچایلی
فروپاشی عثمانی و تبعات
آن/ارامنه و خیانت آنان
دول غربــی قبــل از فروپاشــی
عثمانــی و بعدهــا متفقیــن،
اقلیتهــای ســاکن عثمانــی
را بــا وعــده وعیــد علیــه
امپراتــوری عثمانــی ،شــورانیدند.
در اروپــا ،اقلیتهــای بالــکان،
صربهــا و یونانیهــا ،در
قســمتهای شــرقی ،ارامنــه
و اکــراد و در قســمتهای
جنوبــی ،اعــراب را تحریــک
کردنــد .شــرکت عثمانــی در
جنــگ جهانــی اول ،رونــد تجزیه
اقلیتهــا را تســریع نمــود و در
کنفرانسهــای صلــح ســور و
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لــوزان و معاهــده ســایکس پیکــو
سیاســتهای زورگویانــه دول
فاتــح (روس انگلیــس و فرانســه)
را بــر عثمانــی تحمیــل نمــود.
طبــق آن معاهــدات میبایســتی
بــه ســرزمینهای غیــر ترکــی
اســتقالل داده میشــد.
قســمتهای جنــوب شــرقی
ترکیــه فعلــی کــه کردســتان
خوانــده میشــود در آن
ســالها ســاکنانش ترکیبــی از
اقــوام گوناگــون بــود کــه کردهــا
در آن مناطــق هی ـچگاه اکثریــت
نداشــتند .تــرکان آزربایجــان،
آشــوریها ،ارامنــه و ترکهــای
عثمانــی ترکیــب جمعیتــی ایــن

مناطــق را تشــکیل میدادنــد.
ارامنــه و آشــوریها بــه علــت
اشــتراکات فرهنگــی و دینــی
در کنــار دول متخاصــم عثمانــی
قرارگرفتــه بــا کمکهــای
مــادی و معنــوی آنــان اقــدام
بــه پاکســازی قومینمــوده و
عم ـ ً
ا اعــام جنــگ دادنــد و در
مــواردی اکــراد را نیــز بــا خــود
همــراه کردنــد .بدیــن ترتیــب
پروســه ناتمــام جنگهــای
صلیبــی یعنــی کشــتار و از بیــن
بــردن مســلمانان ایــن بــار بــا
شــدت هرچهتمامتــر بــه اجــرا
گذاشــته شــد .بهنحویکــه
ارتــش ســری ارامنــه کــه بــازوی
اجــرای حــزب داشناکســیون
اســت بهعنــوان ســتون پنجــم
بهخوبــی وظایــف محولــه از
ســوی ســران نظامــی سیاســی
دول مذکــور را بــه انجــام رســاند.
در گزارشهــای یکــی از ســران
گروههــای یاغــی ارمنــی بــه
ســرفرماندهی ســپاه روس
گــزارش شــده اســت کــه «بــه
ســتونهای نظامــی عثمانــی
شــبیخون زده و انبارهــای
مهمــات را غــارت و بــه آتــش
میکشــیم ،محــات مســکونی
و جماعــت مســلمان را قتلعــام
میکنیــم ،در شــهر وان فقــط
 1500نفــر تــورک زنــده مانــده
اســت امیــدوارم ب ـهزودی کشــور
بــزرگ هایســتان (ارمنســتان)
را تشــکیل داده و جشــن
بگیریــم» .مالحظــه میگــردد
کــه آشــوریها نیــز در اثنــا
جنــگ جهانــی اول ،نخســت بــا
تعالیــم و رهنمودهــای میســیونر
هــای اروپایــی و روس ســپس
از طریــق قیــام مســلحانه و
کشــتار و ســوزاندن آبادیهــا و
شــهرهای مســلمانان بهویــژه

تورکهــا ،فعاالنــه در جنــگ
جهانــی اول شــرکت نمودنــد.
آشــوریها پــس از شکســت
در قلمــرو عثمانــی بــه ارومیــه
و ســلماس ســرازیر شــدند و
در مــدت ســه مــاه بیــش از
 130000از مســلمانان ایــن
مناطــق را قتلعــام و غــارت
کردنــد .ســرانجام قشــون
عثمانــی بــا اســتمداد و اســتغاثه
شــیعیان آنــان را شکســت
داد و آنــان نیــز بــه دامــان
انگلیــس پنــاه بردنــد .متعاقــب
شــورشهای مســیحیان ،ایــن
امــر بــه ســایر اقلیتهــا ســرایت
کــرد و عثمانیهــا مجبــور بــه
تبعیــد ارامنــه گردیــد .بخشــی از
ارامنــه در راه مســافرت بهواســطه
ســرما و بالیــای طبیعــی جــان
دادنــد و برخــی مــورد انتقــام
قــرار گرفتنــد.
اکــراد ابــزاری بــرای
توســعه اراضــی
بخــش بزرگــی از ســرزمینهای
آناتولــی شــرقی از قرنهــا
پیــش تحــت تســلط حاکمــان آق
قویونلــو و صفــوی بــود و کردهــا
نیــز همــواره بــه لحــاظ تاریخــی
دلبســتگی بــه ایــران داشــتند
و مــراودات فرهنگــی بازرگانــی
زیــادی میــان آزربایجــان و
آنــان در ادوار تاریخــی انجــام
میگرفــت .تبریــز بهعنــوان
پایتخــت و مقــر حکومتــی
سلســلههای گوناگــون ،شــهره
آفــاق شــهرهای مشــرق زمیــن
و مرکــز انبــار مالالتجــاره
جهــان بــه شــمار میرفــت.
متأســفانه ایجــاد اختالفــات
مذهبــی شــیعه و ســنی کــه بــا
دســتهای پنهــان و پیــدای
مقامــات سیاســی مذهبــی

اروپایــی صــورت میگرفــت
مانــع از اتحــاد مســلمین در زیــر
پرچــم واحــد گردیــد و بــا وقــوع
جنگهــای متعــدد در ارزروم،
بتلیــس و غیــره از ســال 1514
میــادی نهتنهــا حاکمیــت
صفویــان بــر مناطــق مذکــور از
بیــن رفــت بلکــه از آن تاریــخ
بــه بعــد عثمانیــان بــا کوچانیــدن
طوایــف و عشــیرههای کــرد
بــه قلمــرو صفویــان روزبــهروز
بهپیــش روی و تغییــر بافــت
جمعیتــی مناطــق مهمــی از
حدفاصــل دیاربکــر تــا اورمیــه
را ادامــه دادنــد .بارهــا شــیعیان
بــه بهانههــای مختلــف
قتلعــام شــده ،امــوال و
اراضیشــان بهصــورت تیــول
بــه عشــیرههای کــرد واگــذار
میشــد .حاکمــان صفــوی نیــز
قــدرت مقابلــه بــا سیاســتهای
عثمانــی را نداشــتند .درنتیجــه
گســترش ســیطره و نفــوذ
عثمانــی کــه بهصــورت مــداوم
بیــش از  500ســال ادامه داشــت،
اقلیــت کردهــای ســنی تابــع
ایــران بیشــتر در جنــگ و مقاطــع
مختلــف تاریخــی بهعنــوان
ســتون پنجــم عثمانــی عمــل
میکردنــد .وعــده امــارت و
حکمرانــی از موصــل تــا مراغــه
بــه ســیفالدوله مــکار اولیــن
رئیــس ایــل مکــری (مــکار)
بــه هنــگام استقرارشــان در
آزربایجــان از ســوی عثمانــی
داده میشــد .ایــات مــکار
(مکــری) ،منقــور ،بایــدوک،
گــورک ،مامــش ،الهیجــان
و هرکــی و غیــره در فواصــل
شکســتهای صفویــان بــه
آزربایجــان ســرازیر شــده و بــه
اخــراج تــرکان بومــی و غصــب
ییالقهــا و آبادیهــای آنــان

پرداختنــد.
بــه دنبــال خالــی شــدن مناطــق
مذکــور و شکســتهای
پیدرپــی عثمانــی ،اتبــاع
عثمانــی از مناطــق ازدســترفته
بــه جنــوب شــرق ترکیــه فعلــی
مهاجــرت نمودنــد .بخــش بزرگی
از کردهــا از مناطــق بالــکان،
مولــداوی و ســایر مناطــق
عثمانــی بهصــورت آوارگان و
پناهجویــان در مناطــق مذکــور
اســکان داده شــدند .زمانــی کــه
دولــت عثمانــی از رمــق افتــاده و
از مرزهــای اروپــا لقــب نشســت
بــود؛ ســرزمینهای آبــا و
اجــدادی تــورکان پــس از اخــراج
آشــوبگران آشــوری و ارمنــی در
اختیــار تــازهواردان کــرد قــرار
گرفــت .ترکیــب جمعیتــی بــه
علــت کشــتار آزربایجانــی هــا و
تورکهــای عثمانــی بــه نفــع
اکــراد تغییــر محسوســی نمــود.
رویدادهــای بعــد از روی
کار آمــدن جمهوریــت در
ترکیــه
بــا ظهــور آتاتــورک و تثبیــت
قــدرت ملییــون در ترکیــه،
اروپائیــان ،نتوانســتند بــرای
آشــوریها و ارامنــه کشــوری
درســت کننــد .اروپائیــان در
کنفرانسهــای متعــدد بهویــژه
در کنفرانــس صلــح پاریس اعالم
کردنــد کــه کــرد هــا پتانســیل
تشــکیل دولــت را ندارنــد و
درنتیجــه ایجاد کشــوری مســتقل
برایشــان مقــدور نیســت .ایــن
نــه بــه آن معنــا بــود کــه آنــان
دخالــت در امــور داخلــی ترکیــه
را متوقــف بنماینــد ،بلکــه دیدنــد
سیاســتهای تجاوزکارانهشــان
بــا ظهــور عناصــر ملــی تــورک
منجــر بــه شکســت گردیــده و
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بهتدریــج بــا مشــاهده اوضــاع
چهــره عــوض کردنــد.
پــس از جنــگ جهانــی اول
و خرابیهــای ناشــی از آن،
تجزیهشــده
قلمروهــای
عثمانــی در اختیــار کشــورهای
فاتــح تحــت عنــوان سیســتم
قیمومیــت قــرار گرفــت امــا
خــود آناتولــی بــه اســتقالل
رســید .کشــور تــازه تأســیس
ترکیــه پــس از بحرانهــا و
طوفانهــای متوالــی توانســت
دوبــاره در عرصــه بینالملــل
قــد علــم کنــد .ظهــور کمونیســم
در روســیه و خطــرات روزافزونــی
کــه دنیــا را تهدیــد میکــرد
ازیکطــرف و شــرایط منطقــه
و جهــان از طــرف دیگــر باعــث
شــد مداخلــه گــران خارجــی
دســت از تحریــک و مســلح
ســاختن کردهــا بردارنــد.
شکلگیری احزاب کردی
بهطــور ســنتی کردهــا یــک
پــای ثابــت نزاعهــای قومــی در
منطقــه محســوب میشــوند .بــه
علــت فراهــم بــودن زمیــن آماده
کشــت ،بذرهــای نفــاق و فتنــه
بــه دســت اســتعمار کاشــته شــده
و بعدهــا حاصــل آن در فصــل
مناســب درو میگــردد .معمــو ًال
تضعیــف کشــورها ،بیثبــات
ســاختن ،تأثیــر گذاشــتن و
از همــه مهمتــر تحمیــل و
اعمالنفــوذ یــا دیکتــه کــردن
سیاس ـتها از کانــال درگیریهــا
و بحرانهــای داخلــی صــورت
میگیــرد .وجــود پدیــده احــزاب
تروریســتی کــرد ازجملــه حــزب
دموکــرات ،پ.ک.ک و اتحادیــه
میهنــی مثــال عینــی ایــن
مســئله اســت .بررســی نحــوه
شــکلگیری و فعالیــت احــزاب
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کــردی ،دســتآویز قــرار میتــوان بهعنــوان رویدادهــای
گرفتــن ،ایجــاد پایــگاه بــرای عینــی مثــال زد.
بیگانــگان و تلفــات مــادی و
انســانی از حوصلــه ایــن مقــال تحــرکات احســان نــوری
خــارج اســت .ذکــر ایــن نکتــه بــا پشــتوانه ارامنــه
حائــز اهمیــت اســت کــه بــا اســتقرار دولــت مــدرن در
شــورش در میــان طوایــف قــوم ترکیــه و قــرار گرفتــن آن در
کــرد قبــل از  50ســال اخیــر جبهــه غــرب ،آمریــکا بهعنــوان
هیــچگاه جنبــه ملــی نداشــته و رقیــب سرســخت بلــوک شــرق
فقــط در قالــب عصیانهــای از کشــورهایی کــه در معــرض
عشــیرهای ،منطقــهای ،ایلــی خطــر نفــوذ کمونیســم بودنــد بــه
و احیانــ ًا مذهبــی بــروز نمــوده حمایــت برخاســت .طبــق طــرح
اســت .تنهــا بــه هنــگام جنــگ آیزنهــاور ســیل کمکهــای
ســرد و کشــمکشهای اقتصــادی تســلیحاتی و غیــره
ایدئولوژیکــی و رقابتهــای در اختیــار کشــورهایی کــه
اقتصــادی و تســلیحاتی دو خــط مقــدم کمونیســم نامیــده
بلــوک شــرق و غــرب بــود کــه میشــدند ازجملــه یونــان،
اکــراد بهعنــوان مهرههــای ترکیــه و ایــران .قــرار گرفــت.
شــطرنج در صفحــهی سیاســی ترکیــه نیــز بــا پشــتیبانی اروپــا
اهمیــت یافتنــد و بارزانــی هــا بــا و آمریــکا توانســت درزمینــه
کمــک اروپــا و آمریــکا و رژیــم اقتصــادی ،نظامــی ،سیاســی و
 ...بــه پیشــرفتهای مهمــی
شــاه مســلح شــدند.
حــزب دموکــرات کــردان دســت یابــد.
ایــران توســط روسهــا در در میــان کردهــای ترکیــه تــا
جنــگ جهانــی دوم ایجــاد شــد .دهــه  70میــادی کمتریــن
شــایانذکر اســت هــر یــک جنبشــی وجــود نداشــت.
از احــزاب تروریســت کــرد اساســ ًا زمینــه اجتماعــی و
بــا بهرهگیــری از اســتعداد و سیاســی الزم بــرای تحــرکات
پتانســیل یکدیگــر و نیــز اوضــاع اینچنینــی وجــود نداشــت و
سیاســی و دگرگونیهــای شــمار معــدودی از روشــنفکران و
ایجادشــده بــه کمــک یکدیگــر تحصیلکــردگان اشــرافزادگان
شــتافته بنــا بــه ضرورتهــا در احــزاب کمونیســت و
در راســتای اهــداف امپریالیســم مارکسیســت فعالیــت داشــتند.
شــرق غــرب ،بهپیــش بــرد میتــوان گروهــی را کــه در
مقاصــد شــوم آنهــا و نیــز دهــه  20بــه کمــک فکــری
توســعه و تقویــت بنیانهــای و ایدئولوژیکــی داشــناکهای
ســازمانی خــود از طریــق تــرور و وابســته بــه تــزار بــه فعالیــت
بمبگــذاری قتــل و یاغیگــری و مســلحانه رویآورنــد را
ایجــاد آشــوب و فتنــه و هــزاران میتــوان اولیــن جنبــش کــردی
مــورد ناهنجــاری بیقانونــی نامگــذاری کــرد.
کــه در ایــن ســده اخیــر در هــر داشــناکهای ارمنــی بــا درس
یــک از کشــورهایی کــه اقلیتــی گرفتــن از ناکامیهــای
از قــوم کــرد در آن ســاکناند را خودشــان بــه هــر دری میزدنــد

تــا بــرای خــود متحــدی پیــدا
کننــد از اتحــاد بــا اســتعمارگران
گرفتــه تــا اتحــاد بــا یاغــی
معــروف اســماعیل ســیمیتکو و
ایــن بــار بــا پرورانــدن شــخصی
بــه نــام احســان نــوری از
افســران فــراری عثمانــی دســت
بــه اقــدام زدنــد .احســان نــوری
تعــدادی از راهزنــان و یاغیــان
متمــرد را گــردآورده در کــوه
آغــری موضــع گرفتند و بــا غارت
روســتاهای همجــوار چنــدی در
مقابــل نیروهــای ترکیــه قــد علم
کردنــد .درنهایــت پــس از ســه
ســال درگیریهــای مســلحانه
متحمــل شکســت ســختی
گردیدنــد و بســیاری از نفــرات
آنــان همــراه بــا خانوادههایشــان
بــه روســیه رفتنــد و رؤیــای
مدینــه فاضلــه کمونیســم بــر
ایشــان تبدیــل بــه کابــوس
گشــت .مقامــات روس آنهــا را
ســوار واگنهــای بــاری نمــوده
و بــه ســیبری تبعیــد کردنــد.
باگذشــت ســالها اندکــی
از آنــان توانســتند بــه قفقــاز
و ایــران برگردنــد در حــدود
 2000خانــواده از آنــان بــا اجــازه
رضاخــان پاالنــی در اطــراف
شــهرهای ماکــو ،پلدشــت و
خــوی ســاکن گشــتند .امــروزه
شــاهد ،فتنههایــی از طــرف
پ.ک.ک هســتیم کــه از حوالــی
محــل ســکونت ایــن مهمانــان
ناخوانــده سرچشــمه میگیــرد.
پــس از شکســت گــروه احســان
نــوری کــه هویــت ترکــی یــا
کردیــش تاکنــون معلــوم نشــده
او بهاتفــاق همســر و یــازده
تــن از افــراد و همرزمانــش
بــه ایــران پناهنــده شــدند.
ظاهــراً بــا فشــار ترکیــه در
دادگاهــی فرمایشــی هــر یــک

بــه  3ســال زنــدان محکــوم
شــدند پــس از اتمــام زندانشــان
برخــی از آنــان بــه ترکیــه
بازگشــتند امــا احســان نــوری
تــا مرگــش در کرمــان و تهــران
ســالها تحــت نظــر مدینــه
خفیــه رضاخــان بــود .خانــه او
پاتــوق تروریســتهای کــرد از
کردســتان ایــران و عــراق بــود
و او در ایــن مــدت رهنمودهــای
زیــادی بــه کردهــای مذکــور
مینمــود و بــا ارامنــه نیــز در
ارتبــاط بــود .احســان نــوری در
خاطراتــش از وفاداریهــای
همســرش میگویــد ،همســر
نامبــرده تــرک بــوده و در تمــام
مراحــل زندگــیاش دوشــادوش
او بــوده حتــی هنــگام جنــگ نیــز
بــه مــداوای مجروحــان کــرد
پرداختــه و تــا آخــر عمــر بــه او
وفــادار مانــده اســت .کســانی در
مــورد او کتــاب نوشــتند ازجملــه
رحیــم محمــود زاده شــنویی
بــه وفــاداری او اشــارهکرده و
بــه او شــیر زن لقــب دادنــد و
خــوی نژادپرســتی کــردی را
نتوانســتند پنهــان نماینــد بارهــا
ذکــر کردهانــد کــه حیــف از
آنهمــه صداقــت و شــجاع کــه
او تــرک بــود البتــه نظــر چنیــن
صفاتــی کمتــر در زنــان کــرد
بــروز نمــوده کــه اینگونــه بــا
حســرت و شــگفتی او را ســتودند.
اکــراد بــازوی فشــار
غــرب علیــه دولــت عــراق
همزمــان بــا تشــدید فعالیــت
مســلحانه کردهــا در عــراق علیــه
حکومــت مرکــزی ،بــا پشــتیبانی
رژیــم شــاه و کشــورهای بلــوک
غــرب ،پــس از انقــاب بــا
کودتــای ژنــرال عبدالکریــم
قاســم وارد ابعاد گســتردهای شــد.

جبهــه غــرب ازآنجاکــه اســتقرار
رژیــم طرفــدار شــرق در عــراق،
منافــع غــرب را بــه خطــر انداخته
بــود و سیاس ـتهای ایــن رژیــم
عــراق تــا حــدودی بــا آمــال
ملــت فلســطین و جهــان عــرب
همخوانــی داشــت؛ لــذا بــرای
بیثباتــی آن کشــور از اکــراد
اســتفاده کردنــد .کودتاهــای
پیدرپــی و ناامنــی در عــراق
بــه کشــورهای همجــوار نیــز
ســرایت میکــرد بهویــژه در
حکومــت حســن البکــر ارتبــاط
کردهــای عراقــی بــا کردهــای
ترکیــه رو بــه فزونــی نهــاد
و آن مصــادف بــود بــا فشــار
دولــت ترکیــه بــه احــزاب
طرفــدار شــرق کــه قلعوقمــع
احــزاب مذکــور را در دســتور کار
خــود قــرار داده بــود .شــخص
اوجــاالن نیــز در آن موقــع عضــو
همیــن حــزب مارکسیســت بــه
شــمار میرفــت .آنگونــه کــه
در خاطراتــش اشــاره میکنــد
پسازآنکــه امــکان فعالیــت در
آنــکارا ممکــن نشــد ،تصمیــم
میگیــرد بــه دیاربکــر بــرود
پــس از چنــد ســال فعالیــت
و یارگیــری بــه علــت وجــود
اختالفــات کشــورهای عربــی
بــا ترکیــه او بــه ســوریه مـیرود
و حــزب کمونیســت فلســطین
کــه جنبشــی تــودهای بــرای
آزادی فلســطین بــود ،امکانــات
اولیــهای را بــرای آموزشهــای
چریکــی تروریســتی در اختیــارش
قــرار میدهــد .بدیــن گونــه بــا
کمکهــای بیدریــغ رژیــم
بعــث ســوریه و تأکیــد شــخص
حافــظ اســد جوانهــای کــرد،
ارمنــی و عــرب تبعــه ترکیــه
گروهگــروه عــازم ســوریه شــده
زیــر نظــر واحدهــای اســتخباراتی
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ارتــش ســوریه و کادرهــای
آموزشهــای
فلســطینی
عقیدتــی سیاســی و نظامــی
را فراگرفتــه و روانــه ترکیــه
میگردیدنــد .رژیمهــای بعثــی
سوسیالیســتی عــراق و ســوریه
کــه از مدتهــا پیــش تضعیــف
ترکیــه را آرزو میکردنــد بــا
همپیمانــی شــوروی و یونــان
و بــا ایجــاد پایگاههــای
متعــدد در ســوریه ،بــه آمــوزش
و ســازماندهی هســتههای
تروریســتی پرداختنــد.
انتقــال پ.ک.ک از ســوریه
بــه لبنــان
در ســالهای جنــگ ایــران و
عــراق دولــت صــدام پیمانــی
را بــا ترکیــه امضــا نمــود کــه
طرفیــن میتوانســتند تــا عمــق
 70کیلومتــری خــاک یکدیگــر
تروریســتها تعقیــب نماینــد
ایــن امــر منجــر بــه کاهــش
درگیریهــا در آن مناطــق
گردیــد .موافقتنامــهای هــم
در ایــن خصــوص بــا ســوریه
بســته شــد .نقــض موافقتهــای
صــورت گرفتــه دولــت ترکیــه
بــا ســران حــزب بعــث ســوریه
در خصــوص توقــف فعالیــت
مســلحانه اکــراد و قطــع
حمایتهــا و کمکهــای
ســوریه دورویــی و خیانــت
بعثیهــا را آشــکار کــرد .بــه
ســبب خلــف وعــدهی ســوریه،
مقامــات کشــور ترکیه در آســتانه
جنــگ بــا ســوریه بودنــد ،حتــی
نقش ـههای اشــغال دمشــق ،نیــز
کشــیده شــده بــود؛ کــه حافــظ
اســد بــا درک خطــر ،بهاشــتباه
خــود پــی بــرد بهاینترتیــب
پایگاههــای پ.ک.ک از
ســوریه بــه لبنــان انتقــال
32

یافتنــد .منابــع مالــی پ.ک.ک
از طریــق کمکهــای نقــدی
ســازمانهای مافیایــی قاچــاق
ترانزیــت مــواد مخــدر ،قاچــاق
انســان و غیــره تأمیــن میشــود.
بــه هنــگام جنــگ اول خلیــج
عــرب فرصــت طالیــی بــه
دســت ارتــش ترکیــه افتــاد و
اعضا حــزب پ.ک.ک در آســتانه
نابــودی بودنــد .متأســفانه برخــی
کشــورهای منطقــهای و فــرا
منطقــهای منجملــه دولــت
بارزانــی آنــان را از نابــودی کامل
نجــات دادنــد بدینوســیله
میرفــت کــه آرامــش و
امنیــت در منطقــه حکمفرمــا
شــود امــا از آنجائــی کــه ایــن
مســئله خوشــایند کشــورهای
ســلطهجو نبــود دســتبهکار
شــدند و مانــع از تحقــق ایــن
مهــم گردیدنــد .گویــا اصــل
سیاســتهای
تغییرناپذیــر
گذشــته اســتعماری تــا ابــد
بــه قــوت خــود باقیســت و
آن ایجــاد بحــران و مانــع
بــر ســر راه ترقــی و ســعادت
کشــورهای منطقــه اســت؛ امــا
کشــورهای منطقــه و حامیــان
منطقــهای تروریســم اگــر روزی
میدانســتند تروریســم گریبــان
گیــر خــود آنــان نیــز خواهــد
شــد هیــچگاه از پ.ک.ک
حمایــت نمیکــرد پایــگاه در
اختیارشــان نمیگذاشــتند هــدف
کشــورهای منطقــه از تقویــت
تروریس ـتها بــدون آیندهنگــری
صرف ـ ًا مالحظــات منافــع زودگذر
بــوده امــا تروریســتها از ایــن
کمکهــای بیدریــغ منافــع
درازمــدت خویــش را تأمیــن و
بیمــه کردنــد .امــروز هــم شــاهد
وجــود کمپهایــی از پ.ک.ک
در درون مرزهــای ایــران

هســتیم کــه بــرای اســتفاده از
آنــان بهعنــوان اهــرم فشــار
بــر حرکــت ملــی آزربایجــان و
ترکیــه نگهــداری میشــود.
هرچنــد پیمانهــای امنیتــی
در فواصــل مختلــف میــان
مقامــات ترکیــه و ایــران امضــا
شــد امــا ایــن امــر نتوانســت
مانــع از تحــرکات تروریســتی
آنــان در ایــن کشــورها گــردد.
پــس ســالها کشــمکش و
کلنجــار رفتــن ایــن ســازمان
در منطقــه شــاهد وصلــت
آنــان بــا عناصــر کــرد ایرانــی
هســتیم کــه ایــن وصلــت ،تولــد
عنصــری بنــام پــژاک اســت.
ایــن حــزب تروریســتی نیــز بــا
اســتفاده از تجــارب چریکــی
اســاف خــود در کوتاهمــدت
طرفــداران زیــادی پیــدا کــرد
و مرتبــ ًا زدوخوردهایــی بــا
نیروهــای ســپاه و نیــروی
انتظامــی داشــته کــه متأســفانه
در فصلهــای بهــار و تابســتان
چنــد ســالی اســت شــاهد وقــوع
درگیریهــای خونینــی هســتیم.
درواقــع پــژاک و پ.ک.ک
دوروی یــک ســکه محســوب
میشــوند بــه علــت وجــود
دولــت کــردی در کردســتان
عــراق ،شــاخه عراقــی پ.ک.ک
رشــد چندانــی نکــرده و توفیقــی
بــه دســت نیــاورده اســت؛ امــا در
ســوریه بــه موفقیتهایــی نائــل
آمدنــد و بــه تقلیــد از احــزاب
کمونیســم در اروپــای شــرقی و
ســایر نقــاط جهــان احزابــی را
بــه وجــود آوردهانــد.

دفاع در حجم؛ به بهانه
هفته سولدوز
تایماز اورمولو
 31فروردیــن  1358نقطــه
عطــف و بزرگتریــن بحــران
انســانی و حادثــه دفاعــی
آزربایجــان جنوبــی در پایــان
قــرن بیســتم بــود .دههــا کشــته
و زخمــی ،ســرهای بریــده زنــان
و کــودکان بــه همــراه صدهــا
خانــواده تــرک آواره و اخــراج
شــده از شــهرهای همجــوار
ســولدوز ماننــد خانــا ،اشــنویه،
مهابــاد و صوفیــان ،زخمهایــی
بودنــد کــه هرگــز التیــام نیافتنــد.
گرچــه حماســه ســولدوز
توقــف کوتاهــی بــه ماشــین
تهاجمــی تروریســم کــردی
داد امــا عــدم پیگیــری مــردم

در کنــار ســهلانگاری و
بعدهــا خیانتهــای مســئولین
رنگارنــگ لشــکری و کشــوری
ایــران ،محیــط مســاعدی بــرای
تحــوالت بعــدی فراهــم آورد
بهطوریکــه اکنــون اســتیال
گــری و اشــغال ســرد غــرب
آزربایجــان تبدیــل بــه مســئله
اول آزربایجــان شــده اســت.
مهمتریــن مســئله مــا اکنــون
در کنــار مبــارزه بــا فاشیســم
دولتــی حاکــم و مشــکالت
عدیــده زیســتمحیطی معضــل
اشــغال در غــرب آزربایجــان
اســت .دفــاع مــا بایســتی
همهجانبــه و حجمــی باشــد

نــه خطــی و مقطعــی .آخریــن
انتخابــات مجلــس شــورای
اســامی در ماههــای پایانــی
ســال  1398نشــان داد کــه اکثــر
شــخصیتها و تشــکلها هنــوز
درگیــر دفــاع خطــی و مقطعــی
هســتند .اصــرار بــر شــرکت در
انتخابــات فرمایشــی مجلــس
نشــان از ایــن نــوع طــرز تلقــی
از دفــاع در غــرب آزربایجــان
داشــت .عمومــ ًا مــردم بــه
ش نشــان
ایــن تلقــی روی خــو 
ندادنــد و در ایــن انتخابــات
شــرکت نکردنــد ،آنانــی هــم
کــه شــرکت کردنــد متأســفانه
بهطــور مضاعــف درخطــر ابتــا
بــه ویــروس کرونــا نیــز قــرار
گرفتنــد .پیــروزی نیمبنــد در
انتخابــات بــه نفــع رژیــم کــه
طــراح و اسپانســر پــروژه اشــغال
کــردی در غــرب آزربایجــان
اســت ،افــراد و گروههــای
ایرانپرســت تمــام شــد .گرچــه
تــوأم بــا موفقیــت محــدود در
عــدم فرســتادن نماینــدگان
جریانــات کــردی بــود.
دفاع در حجم
اکنــون بــه نظــر میرســد
بایســتی نگــرش حرکــت ملــی
درزمینــه دفاعــی تغییــر کنــد و
از حالــت خطــی تبدیــل بــه دفاع
در حجــم گــردد .دفــاع در حجــم
یعنــی ایجــاد و نفــوذ نظریههــا
و اســتراتژیهای دفاعــی در
تمــام ابعــاد زندگــی انســان
تــرک آزربایجانــی .بــه ایــن
معنــا کــه تشــکلها و احــزاب
تــرک آزربایجانــی بایســتی
بــا روشهــای نویــن بــهدوراز
افتــادن در دام رقابتهــا و
خودخواهیهــا وارد مبــارزه و
متشــکل کــردن تمــام اقشــار
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آزربایجانــی شــوند .ورزشــکاران،
معلمــان ،کارگــران ،کشــاورزان،
حاشیهنشــینان
جوانــان،
شــهری و زنــان بایــد بــه
هــدف کمکرســانی و آگاهــی
دهــی تشــکلها و احــزاب و
شــخصیتها تبدیــل شــوند.
کارگروههــا و تیمهــای فعــاالن
ملــی بایســتی در تمــام زمینههــا
وارد عمــل شــوند و بــا زبــان
و اصطالحــات ملــی مبــارزات
هویــت طلبانــه و اســتقالل
خواهانــه را وارد ادبیــات
روزمــره ملــت کننــد .نمونــه
بــارز ایــن فعالیتهــا را در
مواقــع بحــران شــاهد بودهایــم؛
ماننــد کمکهــای انســان
دوســتانه و جمــعآوری مــواد
یــا پــول موردنیــاز ســیلزدگان
و زلزلــهزدگان در ســالهای
گذشــته کــه نمــود بســیار بــارز
آن را در ســیل بنــدر ترکمــن
در عیــد ســال گذشــته شــاهد
بودیــم .اکنــون بــا گســتردهتر
شــده بحرانهــا و معضــات
متعــدد و آفــات طبیعــی
همــگان میبینیــم کــه هــرگاه
حرکــت ملــی بهطــور حجمــی
و همهجانبــه وارد عمــل شــده
موفقیــت بیشــتری نیــز کســب
کــرده اســت.
مســئله اشــغال در غــرب
آزربایجــان ،دفــاع در حجــم
و در عمــق اتفاقــات باعــث
خواهــد شــد بتوانیــم در تمــام
جبهههــا دفــاع کنیــم .ادارات،
ســربازخانهها ،دهــات ،مــزارع،
کارخانههــا ،بــازار ،اعیــاد و
مناســبتها و فضــای مجــازی
بایســتی مشــحون از تمــام
ابعــاد دفــاع از تمامیــت ارضــی
آزربایجــان شــود .مهمتریــن
نمــود ایــن مبــارزه پایان دشــمنی
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تشــکلهای آزربایجانــی و
گشــودن در تلویزیونهــا و
مدیــای آزربایجانــی بــه روی
تمــام شــخصیتها و احــزاب
میبا شــد .
گام بعــدی صرفنظــر از
دادن تعویضهــا در مقابــل
تروریســم کــردی و پایــان
ســهلانگاری البــی گــران و
تشــکلهای فعــال درصحنــه
دیپلماســی حرکــت بخصــوص
جریانــات شــبه چپ و فدرالیســت
میباشــد .مبــارزه واقعــی و بــدون
اغمــاض بــا همــه اشــخاص و
تشــکلهایی کــه عمــداً یا ســهواً
در صــف اشــغال آزربایجــان قــرار
میگیرنــد بایــد و بایــد در رأس
امــور قــرار بگیــرد.
تغییــر اســتراتژی دفــاع از دفــاع
غیرفعــال بــه دفــاع فعــال قــدم
بعــدی و مهمتریــن اســتراتژی
دفــاع در حجــم مــا را بایــد
تشــکیل دهــد .حرکــت ملــی
نبایــد از درگیــری و دفــاع
فیزیکــی غافــل بمانــد .مــا
نبایــد از تنــش بترســیم .بایــد
بدانیــم اصلیتریــن دفــاع ،دفــاع
میدانــی اســت .بــا ضعیــف شــدن
رژیــم بهتدریــج بــر قــدرت
تروریســتها افــزوده خواهــد
شــد و نیروهــای مســلح جنــاح
مقابــل و پشتیبانانشــان بهطــور
عملــی خواهنــد خواســت تــا
نســبت بــه حــذف فیزیکــی ملــت
مــا بپردازنــد؛ بنابرایــن بایســتی
بــر دفــاع میدانــی و فیزیکــی
تأکیــد داشــته باشــیم .همــه
بایــد بدانیــم بــه اوج تخاصــم
نزدیــک میشــویم .پــس
بایــد آمادهباشــیم و تحــرکات
دیپلماتیــک و میدانــی حرکــت
ملــی بایــد در راســتای دفــاع و
حملــه متقابــل قــرار بگیــرد.

بهعبارتدیگــر دفــاع در حجــم
و تمــام ابعــاد زندگــی شــخصی،
صنفــی ،سیاســی ،اقتصــادی و
بحرانهــا و پرهیــز از دفــاع
خطــی و محــدود و تأکیــد تنهــا
بــر زبــان و چنــد مســئله محــدود
جانبــی خواهــد توانســت حرکــت
ملــی را از بنبســت موجــود
برهانــد .بــه یــاد داشــته باشــیم
دفــاع در حجــم مــا را وارد
مرحلــه تهاجــم خواهــد کــرد.
چیــزی کــه مــا بشــدت بــه آن
محتــاج هســتیم.

ساواشین اوشاقالری
توماج اورمولو
او ایــل بایرامــی دا یاشــایا بیلمــه
میشــدی .ســککیز یاشــیندا اوالن
آیــدا ،ســولدوزون کاســیب محلله
ســینده یئــددی نفرلیــک عائلــه
ســی ایلــه بیرلیکــده یاشــاییردی.
ایــران انقالبینــدان هلــه ایکــی
آی کئچمیشــدی .شــهرده
بلیرســیزلیک و قورخــو هاواســی
وار ایــدی .ســون گونلرده آتاســی
و آناســینین دانیشــیقالرینی
ائشــیتدیگی زامــان خیــال
دونیاســیندا قورخــوالر ایلــه
بــاش باشــا قالیــردی .آیــدا
ائویــن اورتانجاســی ایــدی.
ایکــی کیچیــک قارداشــی و بیــر
بؤیــوک قیــز و اوغــان قارداشــی
وار ایــدی .یاشــاری بیــر بیرینــه

یاخیــن اولدوقــاری اوچــون هــر
زامــان بیــر بیــری ایلــه اویناییــب
زامــان کئچیریردیلــر .آتــاالری
مــش حســین ایســه فهلــه
ایــدی .اونــون دا ایشــلری ســون
گونلــرده هئــچ یاخشــی دئییلدی.
باغالمیشــدی
اومودونــو
بایرامــدان ســونرا ایشــلرین
آچیلماســینا .آمــا کــورد سیاســی
تشــکیالتالرین ســون گونلــرده
شــهر ده ســالدیقالری هــای-
کــوی ایشــچیلرین ایشــلرینی
الپ کاســاد ائتمیشــدی .آیــدا-
نیــن آناســی ائــو قادینــی ایــدی.
یازیــن ایلــک آیــی ســونالرینا
یاخالشــیردی .کــورد حزبلرینــدن
بیریســینین ســولدوز شــهرینده

اســلحه لــری ایلــه بیرگــه
کئچیرجهگــی
میتینــگ
ســؤزو آرتیــق هــر کســین
دیلینــده ایــدی .او گــون مــش
حســین اوزگــون بیــر شــکیلده
قهــوه خانــادان ائــوه گلــدی.
بوگــون ده ایــش تاپــا بیلمــه
میشــدی .حیــات یولداشــی ایلــه
دانیشــارکن آیــدا اونــارا قــوالق
آســیردی.
مــش حســین :بــو دئمقراتــار
بیلمیــرم نییــه بیزیــم شــهرده
میتینــگ ائلیرلــر .آخــی نییــه
گئدیــب اؤز شــهرلرینده بــو
ایشــلری گؤرمورلــر؟ بــوردا
گلیــب اورتالیغــی بیــر بیرینــه
وورالر بیــزی ده ایشــیمیزدن
قویــورالر.
آنــا :کیشــی ســنین ایشــین
اولماســین .ســن سیاســته
قاریشــما .قــوی نئیلییرلــر
ائتســینلر .قــارا گونــون عؤمــرو آز
اوالر .بــو گونلــر کئچــر.
آیدانیــن آناســی هــر زامــان
سیاســتدن قورخــار ایــدی.
اونــون قارداشــی شــاه زیندانــدا
اؤلدورولموشــدو .او سیاســی بیــر
زیندانــی ایــدی .پیشــه وری
حرکتینــه اینانــان و ایللرجــه
اؤز دوشــونجه ســینی ســاوونان
بیریســی اولموشــدو .آمــا شــاه
زامانــی اونــو ســولچولوق ســوچو
ایلــه توتوقالییــب زیندانــا آتیــب
داهــا ســونرا دا اؤلدورموشــدولر.
اونــا گــؤره آیدانیــن آناســی
گولگــز خانیــم ائــوده سیاســی
دانیشــیقالردان خوشــانمازدی.
ایلــک باهاریــن ایلــک
آیینیــن ســون گونــو ایــدی.
کــورد سیاســی حزبــی
ســؤزده دئمقراتــار شــهرین
اســتادیوموندا ســاحالری ایلــه
بیرگــه میتینــگ کئچیریردیلــر.
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میتیگــدن چیخــان ســیالحلیالر
شــهره داغیلمایــا باشــادی.
ســانکی شــهری فتــح ائدیبلــر
کیمــی بیــر هــاوا اســدیریردیلر.
اطرافــی گوللــه لهییــب
قورخــودوردوالر.
هامینــی
عــاددی خالــق بــو دورومــا
اعتــراض اتئمــه یــه باشــادی.
ســیالحلی دئمقراتــار بــو ســفر
ده خالقــی گوللــه لهمهیــه
باشــادی .شــهر بیــردن بیــره
ســاواش مئدانینــا دؤنــدو.
میللــت اؤزونــو ســاوونارکن
شــهرین یاغیلــری ده هــر
طرفــی داغیدیــردی محللــه لــر
آیریلــدی .آیــدا گیلیــن ائــوی
تــورک محلــه ســینده اولســا
دا کــورد محلــه ســینه یاخیــن
ایــدی .مــش حســین قاچــا قاچــا
ائوینــه گلــدی .اوشــاقالرینی
و حیــات یولداشــینی آلیــب
شــهرین باشــقا بیــر یئرینــدن
اوالن باجیســی گیلــه گئتمــک
ایســتیردی .چونکــو ائوینیــن
اورادا گوونــده اولمادیغینــی
بیلیــردی.
آمــا مــش حســین گئــج
قالمیشــدی .ائــوه یئتیشــدیغی
زامــان قــان ایچینــده بئــش
اوشــاق و بیــر ده حیــات
یولداشــینی گــؤردو .آیــدا
اویونجاغــی ایلــه بیرگــه آناســینی
قوجاقالیــاراق گوللنمیشــدی.
اؤلدورولمــه دن اؤنجــه قورخــوب
آناســینا ســاری قاچمیشــدی.
قیــرخ بیر ایــل اؤنجــه ســولدوزدا
گئنیــش بیــر جینایــت یاشــاندی.
بــو جنایتــی ائدلــردن قیسســا
ســوره ده انتقــام آلینســا دا آیــدا
کیمــی اونالراجــا اوشــاغین
آهــی هلــه دورو .هلــه او کــورد
سیاســی پارتــی بوگونــه قــدر
ســولدوزدا ائتدیگــی جنایتلــر
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اوچــون بیــر پئشــمانلیق ســؤزو
دانیشــماییب .ایــران دؤولتــی ده
بــو جنایتلــری گیزلتمــک اوچــون
الینــدن گلنــی ائتــدی .آمــا هــر
بیــر ســولدوزلونون و آزربایجانلــی
نیــن خاطیــره ســینده بــو جنایتلــر
بیــر داهــا یاشانماســین دئییــه
ســولدوز قتــل عامــی یاشــاییر.

نگاهی کوتاه بر تاریخچه و فعالیت

«کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان»
با محوریت «هفته سولدوز»

اوایــل ســال  ۱۳۸۶کمیتــه مردمی
دفــاع از غــرب آذربایجــان بنــا بــه
دســتورالعمل شــورای مرکــزی
تشــکیالت مقاومــت ملــی
آزربایجــان (دیرنیــش) بــرای
ایجــاد جبهــه فراگیــر ملــی جهــت
رویارویــی بــا تروریســم فعــال
در غــرب آزربایجــان و دفــاع
میدانــی از تمامیــت ســرزمینی
آزربایجــان جنوبــی ،توســط یاشــار
قیزیــل بــاش ،بابــک شــاهد،
اســماعیل جــوادی و شــماری
دیگــری از فعالیــن ملــی تأســیس
و ســازماندهی شــده و بالفاصلــه
منشــور کمیتــه منتشــر گردیــد .به
دالیــل امنیتــی اســامی فعالیــن
ملــی کــه در بدنــه و ســازماندهی
کمیتــه مردمــی دفــاع از غــرب
آذربایجــان فعــال بودنــد تا فــردای
آزربایجــان آزاد اعــام نمیشــود.
کمیتــه مردمــی دفــاع از غــرب
آذربایجــان فعالیت رســانهای خــود را
بــا وبــاگ
www.bati-azerbaycan.blogsky.com

آغــاز کــرد و ســپس بــا صالحدیــد
مســئولین آن بــه آدرس
www.bati-az.org

انتقــال یافــت تــا فعالیــت رســانهای
کمیتــه تـداوم یابــد.
همراه بــا فعالیت در عرصــه اینترنت،
نخســتین شــماره نشــریه «توپراق»
بهعنــوان ارگان رســمی کمیتــه
مردمــی دفــاع از غــرب آذربایجــان در

تاریــخ  ۱۸اردیبهشـتماه ســال  ۱۳۸۶منتشــر شــد .بعــد از آغــاز فعالیتهــای
رســانهای و میدانــی کمیتــه مردمــی دفــاع از غــرب آذربایجان با اســتقبال ملت
و طیفهــای مختلــف حرکــت ملــی آزربایجــان روبــرو شــد.
اوایــل ســال  ۵۸درنتیجــه اقدامــات تروریســتی احـزاب چپ دمکـرات و کومله
علیــه تمامیت ســرزمینی آزربایجــان ،زنــان و کودکان بیدفاع سـولدوز ،پســوه،
جلدیــان و قارنــا بــه شــدیدترین وجــه ممکن بــه خاک و خون کشــیده شــدند.
بااینحــال در آن برهــه از تاریــخ ،ملــت تــورک آزربایجــان ،شــجاعانه مقاومــت
و بــه دفــاع مشــروع از ســرزمین خــود اقـدام کــرد تــا از تمامیــت ســرزمین آبــا
و اجـدادی خــود در برابــر گروههــای مســلح متجــاوز دفــاع کــرده و متجاوزیــن
را بیــرون راند.
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شــورای مرکــزی کمیتــه مردمــی
دفــاع از غــرب آذربایجــان بهمنظــور
حفــظ حافظــه تاریخــی ملــت و
بــرای آمادگــی نیروهــای ملــی
آزربایجــان جهــت دفــاع مشــروع
از تمامیــت ســرزمینی وطــن ،در
تاریــخ  ۲اردیبهشــتماه  ۸۷بــا
صــدور اطالعی ـهای  ۳۱فرودیــن تــا
 ۶اردیبهشــت را بهعنــوان «هفتــه
گرامــی داشــت قربانیان تروریســم در
آزربایجــان و سـولدوز» اعــام نمــود.
کمیتــه مردمــی دفــاع از غــرب
آذربایجــان در تاریخ  ۴اردیبهشـتماه
 ۸۷بهمنظــور حفــظ حافظــه تاریخی
ملــت آزربایجــان بــرای آمادگــی و
جلوگیری از تکرار کشــتار انسانهای
بیگنــاه توســط تروریســم فعــال
در منطقــه ،بــا صــدور فراخوانــی بــه
جمـعآوری اســناد ،نوشــتار و خاطرات
شــاهدان عینــی ایــن نسلکشــی
پرداخــت و نخســتین ویژهنامــه
نشــریه توپ ـراق بــا عن ـوان «هفتــه
سـولدوز» بــه همـراه فیلـ م مســتند
بازخوانــی حادثــه خونین  ۵۸سـولدوز
و قربانیــان ایــن حادثه در ســال ۱۳۸۷
منتشــر شــد.
متأســفانه در حــال حاضــر نیــز بــا
توجه بــه تکـرار اقدامات مشــابه ،این
بــار توســط گروههای تروریســتی پ.
ک .ک  /پـژاک در غــرب آذربایجــان
و بعضـ ًا زیادهخواهــی دوبــاره احـزاب
دمکــرات و کوملــه اهمیــت حفــظ
حافظــه تاریخــی حادثــه خونیــن ۵۸
سـولدوز در اذهــان ملت آزربایجــان را
بیشازپیــش آشــکار میســازد.
هرســاله همــراه بــا فعالیتهــای
رســانهای و میدانــی گرامــی داشــت
یاد قربانیــان تروریســم در آزربایجان،
نشــریه توپـراق بــا انتشــار ویژهنامــه
«هفتــه ســولدوز» دیدگاههــا و
تحلیلهــای شــخصیتها و
گروههــای مختلــف سیاســی حرکت
ملــی آزربایجــان را بازتــاب میدهــد.
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همچنیــن نشــریه توپ ـراق ،در مقاطــع مختلــف بــه انتشــار ویژهنامههــای،
خوی ،قوشــاچای ،ســلماس ،ســایین قــاال ،تیــکان تپه ،گردنــه حئیران ،آســتارا
و ســواحل خــزر و  ...اقــدام کــرده اســت.
در پــی فشــارهای امنیتــی در اواخــر ســال  89بــا صالحدیــد مســئولین کمیته
فعالیتهــای میدانــی کمیتــه مردمــی دفــاع از غــرب آذربایجــان بهصــورت
مقطعــی بــه حالــت تعلیــق درآمــد .بــه فاصلــه یــک ســال کمیتــه دوبــاره
فعالیــت میدانــی خــود را از ســر گرفــت .بــا افزایش فشــارهای امنیتــی ،احضار
و بازداشــت برخــی از منســوبین کمیتــه ،در ســال  92بــار دیگر فعالیــت میدانی
و رســانهای کمیتــه مردمــی دفــاع از غــرب آذربایجــان بــه حالت تعلیــق درآمد.
بــا توجــه بــه لــزوم حضــور میدانــی در آن مقطــع ،با تصمیــم اعضــای کمیته،
«اتحادیــه جوانــان غــرب آذربایجــان» تشــکیل و بهعن ـوان بــازوی میدانــی
کمیتــه عهــدهدار فعالیتهــای رســانهای و میدانــی شــد.
در ســال  ۱۳۹۳و بــا حملــه گــروه تروریســتی داعــش به شــهر عین العــرب در
شــمال ســوریه ،دولــت ایـران بــا ســازماندهی هـواداران گروههای تروریســتی
در شــهر اورمیــه اقـدام بــه برگـزاری تجمــع خیابانــی علیــه دولت ترکیــه کرد.
اتحادیــه جوانــان غــرب آزربایجــان در همــان روز با انتشــار فراخوانهایی ضمن
محکومیــت ایــن تجمــع ،از آحــاد ملــت آزربایجــان خواســت بـرای مقابلــه بــا
ایــن توطئــه در خیابانهــا حاضــر شــوند.
اتحادیــه جوانــان غــرب آزربایجــان پسازایــن تجمــع دوبــاره بــا صــدور
اطالعی ـهای تجمــع خیابانــی  ۲۴مهــر  ۱۳۹۳را ســازماندهی کــرد کــه بــا
ســرکوب پلیــس و نیروهای امنیتــی ایران روبــرو گردید .پـسازآن تاریــخ« ،روز
 ۲۴مهــر بهعنـوان روز مبــارزه بــا تروریســم در آزربایجــان» اعــام و چندیــن
شــماره از ویژهنامههــای «توپ ـراق» و «یــورد» بــه ایــن موضــوع اختصــاص
یافت.
تغییــر تاکتیــک در طرحهای میدانی کمیتــه مردمی غرب آذربایجان متأســفانه
فشــارهای امنیتــی علیه اعضــا و منســوبین آن را بیشــتر از پیش افزایــش داد و
ســبب شــد مســئولین کمیته بــا تائیــد شــورای مرکــزی تشــکیالت مقاومت
ملــی آزربایجــان (دیرنیــش) ،فعالیتهــای میدانــی و رســانهای را تــا اطــاع
ثانــوی بــه حالــت تعلیــق درآورنــد .بهرغــم همــه فشــارهای امنیتــی موجــود
فعالیــت زیرزمینــی کمیته مردمی دفــاع از غــرب آذربایجان همچنان ادامــه دارد
و در صــورت لــزوم و حاضــر بــودن بســتر ،فعالیــت میدانــی و رســانهای خــود را
از ســر خواهــد گرفــت.
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